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Resumo Executivo  

 
Levantamento de base comunitária, não científico, de abordagem quanti- e qualitativa, 

organizado por membros dos movimentos sociais de tuberculose e HIV e Aids do Brasil para 

avaliar o impacto da Covid-19 nessas respectivas políticas e suas consequências para os serviços 

de acolhimento, prevenção, diagnóstico e tratamento das pessoas afetadas ao longo de 2020. 

O levantamento buscou inspirar-se nos compromissos internacionais do Brasil com os 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, ou Sustainable Development Goals (SDG), da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Em particular, este trabalho referenciou-se ao Relatório 

de Progresso para a Tuberculose do Secretário Geral da ONU (2020) para os compromissos 

assumidos pelos Países Membros na Declaração da Reunião de Alto-Nível da ONU para 

Tuberculose de 2018, buscando alinhar suas recomendações. 

Os dados coletados por este levantamento foram dispostos numa estrutura de quatro temas 

ou eixos: a) Políticas de TB; b) Políticas de HIV e Aids; c) Ações Gerais; d) Políticas Sociais. As duas 

últimas seções contêm informações comuns a ambas as políticas.  

Sob cada tema, estão dispostos os resultados quanti- e qualitativos das duas etapas do 

levantamento, seguidos das suas respectivas análises e suas implicações, e por fim apresenta 

recomendações a diferentes setores. 

O desenvolvimento do levantamento apresenta uma série de achados, resultado do 

cruzamento do banco de dados e da análise do conteúdo das respostas. Foram apontados 

diversos problemas estruturais das políticas de tuberculose das de HIV e Aids, bem como os 

desafios conjunturais devido à emergência da epidemia do novo coronavírus no Brasil em 2020.  

O relatório aponta para o desproporcional impacto do Covid-19 sobre as populações em 

situação de vulnerabilidade e/ou pobreza vivendo com tuberculose, HIV e Aids; demonstra o 

descompasso entre as perspectivas de gestores, profissionais de saúde e usuários do Sistema 

Único de Saúde do Brasil, o SUS, para questões relativas ao acolhimento, à prevenção, 

diagnóstico, tratamentos; o levantamento também aponta para a urgente necessidade de rever 

estratégias, reestruturar os serviços e estabelecer novas parcerias e políticas públicas para a TB, 

o HIV e a Aids, com o direto envolvimento dos representantes das comunidades afetadas.  

Por fim, o relatório indica a necessidade de estabelecer ampla colaboração e integração de 

diversos setores para o alcance das metas de saúde e desenvolvimento assumidas pelo País.  
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Apresentação geral do projeto 
 

Com a emergência da Covid-19 no primeiro trimestre de 2020, esforços extraordinários 

estão sendo exigidos das áreas da saúde, assistência social, trabalho, universidades e 

organizações comunitárias em todos os países para garantir a prevenção e oferecer tratamento 

das pessoas atingidas pelo novo coronavírus.  

Desde o final de abril de 2020, os movimentos nacionais brasileiros contra a tuberculose 

e a Aids vêm buscando, sem pretensão acadêmica, verificar os possíveis impactos da pandemia 

da Covid-19 sobre a população em tratamento para a tuberculose para o HIV e Aids e para a 

coinfecção TB/HIV.  

Em 17 e 26 de março de 2020, o Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação-

Geral de Vigilância do HIV/AIDS e das Hepatites Virais (CGAHV) e da Coordenação Geral de 

Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas (CGDR) do 

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI) 

da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), publicou os Ofícios de nºs 081 e 052 de 2020 

respectivamente, com orientações para ações de prevenção e seguimento no tratamento das 

pessoas vivendo com HIV e Aids (PVHA) e com tuberculose.  

Os ativistas e representantes comunitários que compõem a equipe de deste 

levantamento se organizaram, em nome dos movimentos de tuberculose e de aids, com o seu 

apoio e consulta direta, para verificar como as orientações da SVS-MS estão sendo incorporadas 

e implementadas nos estados, capitais e Distrito Federal do país.  

Este trabalho conta com a expertise de ativistas brasileiros em aids e tuberculose, e com 

o apoio da Articulação Social Brasileira para o Enfrentamento da Tuberculose (ART TB BRASIL), do 

Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas em Tuberculose no Brasil (CCAP TB 

Brasil), da Articulação Nacional de luta contra a Aids (ANAIDS), do Segmento da Sociedade Civil 

da Parceria Brasileira contra a Tuberculose (Stop TB Brasil), e da Força-Tarefa da Sociedade Civil 

para a OMS (WHO-CSTF).  

A implementação do levantamento obteve ainda o apoio do Programa Global Contra a 

Tuberculose da Organização Mundial da Saúde (WHO-GTP), da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS/PAHO), escritórios regional e de país, da Global Alliance for TB Drug Development 

 
1  OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2020/CGAHV/DCCI/SVS/MS, de 17-mar-2020, disponível em http://www.aids.gov.br/pt-

br/legislacao/oficio-circular-no-82020cgahvdccisvsms  (verificado em 02-dez-2020) 
2 OFÍCIO CIRCULAR Nº 5/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS, de 26-mar-2020, disponível em http://www.aids.gov.br/pt-

br/legislacao/oficio-circular-no-52020cgdrdccisvsms (verificado em 02-dez-2020) 

 

http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/oficio-circular-no-82020cgahvdccisvsms
http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/oficio-circular-no-82020cgahvdccisvsms
http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/oficio-circular-no-52020cgdrdccisvsms
http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/oficio-circular-no-52020cgdrdccisvsms
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(TB Alliance), da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose (REDE-TB), da CGDR e do CGAHV no 

âmbito do DCCI/SVS/MS, bem como dos movimentos sociais e de pesquisa em tuberculose e HIV 

e aids no Brasil.  

Por não se tratar de estudo científico, mas levantamento de base comunitária, realizado 

pelos movimentos sociais, este levantamento não foi submetido ao Sistema CEP-CONEP, a 

exemplo de diversos outros levantamentos semelhantes, inclusive conduzidos por programas e 

agencias multilaterais. 

 

 

Objetivos 
 

O objetivo geral deste projeto é levantar informações e conhecer as reais condições para 

a implementação das políticas de tuberculose e HIV e Aids espelhando as orientações constantes 

nos Ofícios de nº 08/2020/CGAHV/DCCI/SVS/MS, de 17-mar-2020, e nº 

05/2020/CGDR/DCCI/SVS/MS, de 26-mar-2020, bem como seu impacto nas ações de 

acolhimento, prevenção, diagnóstico e assistência para as pessoas em tratamento para a 

tuberculose, para o HIV e Aids, e para a coinfecção TB/HIV, frente a pandemia do Covid-19.  

O objetivo específico é informar políticas, ou seja, oferecer uma análise, conclusões e 

recomendações para os diversos segmentos e níveis de governo para orientar políticas de TB e 

HIV e Aids a partir da perspectiva das organizações comunitárias da sociedade civil, à luz da 

Declaração Política da Assembleia das Nações Unidas, Reunião de Alto-Nível para a Tuberculose, 

de 26 de setembro de 2018.  
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1. O Levantamento 

 
O cenário ou contexto que antecede este levantamento, pré-pandemia, já apontava sérios 

revezes nas políticas de sustentação do Sistema Único de Saúde (SUS), com o desmantelamento 

dos programas de atenção básica em diversas capitais do país e respectivas regiões 

metropolitanas, bem como sérios gargalos nos serviços e referências. Esses cenários foram 

apresentados aos gestores dos três níveis em cartas abertas que se iniciaram com a dos ativistas 

do Rio de Janeiro em 17 de março, seguida pela da Articulação Social contra a Tuberculose. A 

partir do webinário nacional de 24 de março, Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, 

organizado pelo Comitê Comunitário de Acompanhamento em Pesquisa (CCAP) do Estudo 

SimpliciTB no Brasil e os webinários que se seguiram em abril, já anunciavam a decisão do coletivo 

dos ativistas em monitorar as políticas públicas já debilitadas em cenário que iria rapidamente se 

agravar.  

 

1.1. Concepção, elaboração e execução geral do projeto 

 
O processo de elaboração deste projeto se deu a partir da decisão coletiva do grupo central 

(core group) de estruturar o esforço de levantamento de informações de tal forma que tivesse a 

robustez de dados suficientes para informar políticas, mas sem qualquer pretensão acadêmica. 

Esse esforço observou todos os preceitos éticos que envolvem levantamentos junto a seres 

humanos, buscando garantir o sigilo das fontes de informação e transparência do processo.  

Um documento de materiais e métodos foi elaborado, editado e ratificado pelo coletivo dos 

membros do core.  

A elaboração desse documento permitiu a devida análise e aprovação deste projeto por parte 

do Comitê de Ética da OPAS.  

1.2. Materiais e métodos  

 
O documento de materiais e métodos, abaixo transcrito, contém os parâmetros para a 

formulação dos instrumentos para o levantamento (questionários eletrônicos) pelo grupo e o 

todo o processo de trabalho, desde as estratégias e os prazos para coleta.  

A partir desse documento a coleta foi planejada e organizada, possibilitando a sistematização 

dos dados para posterior análise e produção do relatório final e as apresentações finais.  
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1.2.1. Metodologia 
Levantamento de base comunitária por meio de questionário eletrônico estruturado, com 

abordagem mista quali-quantitativa, usando plataformas Google Forms ou SurveyMonkey, com 
perguntas com alternativas de múltiplas escolhas fechadas e abertas (descritivas). 

Os métodos de análise dos dados constam do item 1.2.9.  
 

1.2.2. Instrumentos para coleta de dados 
Para cada segmento foram devidamente elaborados e/ou adaptados questionários 

eletrônicos – únicos instrumentos de coleta utilizados neste levantamento – com perguntas 
semelhantes que favorecessem a comparação entre os três (vide participantes abaixo). 

 

1.2.3. Coleta de dados: as duas etapas 
A coleta de dados foi realizada em duas grandes etapas: de 02 de junho a 14 de agosto de 

2020 (primeira etapa), e de 19 de outubro a 24 de novembro de 2020 (segunda etapa), para os 
três segmentos. 

Foi dado um prazo inicial para resposta de 14 dias corridos para cada segmento, em cada 
etapa. Esse prazo foi prorrogado, conforme indicam os planos de execução em diferentes 
períodos: 1º de setembro e 4 de dezembro de 2020. 

Após o encerramento do prazo de coleta junto a cada segmento na primeira etapa, foi feita 
a extração, organização e análise preliminar dos dados, buscando favorecer a rápida divulgação 
desses dados.  

O levantamento junto aos diferentes segmentos foi realizado em períodos eventualmente 
concorrentes (paralelos), conforme tabela abaixo. 

A partir daí foi iniciada uma segunda etapa de coleta de dados com os instrumentos 
(questionários eletrônicos) ajustados daqueles utilizados para os respondentes da etapa anterior, 
buscando comparar os dados em cenários epidemiológicos diferentes, ou seja, em tempos 
diferentes, com o mesmo público e as mesmas áreas geográficas.  

Seguiu-se o mesmo critério de extração, organização e análise final dos dados, buscando 
comparar as duas fases e elaboração deste relatório e apresentação para divulgação desses 
dados. 

 
1.2.3.1. Métodos mistos de coleta 
Foram adotados diferentes métodos para dirigir, alcançar ou convidar pessoas dos diferentes 

segmentos a participar do levantamento: 
Dirigida eletronicamente aos gestores, por meio de um convite e breve apresentação do 
levantamento, servindo-se das listas fornecidas pelo DCCI-SVS-MS, conforme descrito no 
item 1.2.6.1.; a participação sempre por adesão.  
O convite e apresentação foi igualmente dirigido eletronicamente às/aos profissionais de 
saúde, por meio das listas dos gestores e/ou com ajuda desses.  
Convites e apresentação também dirigidos às pessoas em tratamento, por meio das listas 
de contato dos ativistas dos movimentos de tuberculose e aids;  
Anúncios eletrônicos ou divulgação por meio das redes sociais junto às redes de pessoas 
afetadas, listas de e-mails das organizações comunitárias e redes, seja para o segmento 
de usuários, como para o segmento de profissionais de saúde; igualmente neste caso, o 
convite à participação foi por livre adesão; 
Dirigida presencial, por meio de entrevistadores, chegando aos convidados por indicação 
e a concordância dos participantes; este método contou com supervisão profissional, 
monitoria de qualidade e verificação/confirmação. O mesmo método de coleta 
(formulário eletrônico) foi utilizado neste caso.  
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Para alcançar crescentemente profissionais da ponta ou usuários, foi usado o método 
conhecido como “bola de neve” em que um/a usuário/a ou profissional indica outra 
pessoa da ponta que pudessem estar interessados ou receptivos a participar de um 
levantamento.  
 
Os convites foram feitos genericamente, buscando adesão espontânea ou dirigida, mas 
sempre garantindo o anonimato, ou seja, sem identificação dos participantes.  
 
As limitações impostas pelo contexto de isolamento/distanciamento social, redução de 
consultas e exames e dificuldades de contato presencial exigiram a adoção de métodos 
mistos para garantir uma amostra adequada, o que foi logrado ao final do levantamento.  
 

1.2.4. Viés 
A baixa resposta espontânea ao fim dos prazos de coleta da segunda fase levou a equipe 

responsável por este levantamento a lançar mão do método de coleta descrito acima como 
“Dirigida presencial”, por meio de entrevistadores. Usando o método “bola de neve” descrito 
acima, os entrevistadores lograram alcançar e convidar mais usuários e profissionais de saúde a 
participarem do levantamento, equiparando ou eventualmente superando o número de 
participantes da primeira etapa.  

Apesar de mantido o instrumento de coleta (questionário eletrônico) por todo processo 
de coleta dos dados, foi gerado um importante viés para o resultado na segunda etapa.  

Essa opção levou a um perfil de usuários que é menos informado das políticas 
relacionadas à tuberculose ou ao HIV e aids, já que são menos pertencentes às redes de pessoas 
afetadas. Além disso, esses respondentes residem mais perto dos serviços, e buscam mais 
ativamente ser atendidos nas unidades de saúde. Esses usuários acessaram mais aos serviços seja 
pela urgência/necessidade, seja pela desinformação das restrições e limitações nos serviços das 
unidades no cenário de enfrentamento da Covid-19. Acrescente-se que se na primeira etapa o 
cenário era de isolamento mais severo, na segunda etapa a população já estava circulando quase 
que livremente, como se observou amplamente país afora a partir de outubro de 2020.  

Essa opção favoreceu (i) na obtenção de uma amostra total comparável à da primeira 
etapa e (ii) no significativo aumento de participantes ligados à tuberculose - de 9,6% para 46,3% 
de usuários em tratamento para a tuberculose e/ou TB-HIV, bem como de 63,4% para 84,9% dos 
profissionais de saúde trabalhando com tuberculose e TB-HIV. Por outro lado, gerou perspectivas 
em muitos casos sensivelmente diferentes, como se observará a seguir.  

Esse viés foi devidamente observado pelos responsáveis por este levantamento na 
análise dos dados, particularmente no que influencia a comparação.  

 

1.2.5. Critérios para definição da área geográfica dos participantes 
O critério utilizado por este levantamento foi acessar perspectivas comparáveis dentro 

das mesmas áreas geográficas. Considerando que se acessou inicialmente apenas gestores 
responsáveis pelos programas estaduais e das capitais, mais do Distrito Federal, utilizou-se o 
mesmo critério para os profissionais de saúde e para os usuários. Desta forma, não foram 
incluídos os profissionais de saúde ou usuários em cidades que não sejam das regiões 
metropolitanas. A justificativa é o fato de que referências secundarias e/ou terciárias situarem-
se geralmente nas capitais, com as quais há um trânsito ou uma relação frequente desses 
usuários e/ou profissionais.  

 

1.2.6.  Participantes: três segmentos 
As/os participantes do levantamento foram inseridas/os em três segmentos distintos:  



Relatório Final Levantamento da Sociedade Civil sobre o Impacto da Covid-19 nas Políticas de TB e HIV e Aids no Brasil –  

Apresentado em 18 dezembro 2020 – Revisto em 14 janeiro 2021 

 

17 

(1) chefes de programa (também chamados gestores neste levantamento) de TB e HIV ou 
ambos dos Estados da República Federativa do Brasil e suas respectivas capitais, mais o Distrito 
Federal;  

(2) profissionais de saúde dos serviços públicos trabalhando diretamente com pessoas em 
tratamento para a tuberculose o HIV e aids ou pessoas coinfectadas.  

O segmento de profissionais de saúde incluiu (i) médicas/os não só pneumologistas ou 
tisiologistas ou infectologistas, mas também demais especialidades em saúde; (ii) enfermeiras/os, 
(iii) técnicas/os, (iv) agentes comunitários de saúde, (v) assistentes sociais e (vi) demais 
profissionais no cuidado em saúde da ponta. Finalmente,  

(3) Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, pessoas em tratamento para a 
tuberculose, o HIV e aids ou coinfectados (TB-HIV). Os usuários que participaram desse 
levantamento são residentes e/ou em tratamento nas capitais ou respectivas regiões 
metropolitanas. Neste relatório, assim como nas apresentações, não se referiu aos usuários como 
“pacientes”. Neste trabalho são participantes do levantamento, ainda que sejam pacientes de 
unidades dos SUS.   

 

Gráfico 1 - Mostra de respondentes 

 
 
 

1.2.6.1. Gestores 
Para o primeiro segmento, o das/os chefes (coordenadores) de programas estaduais, 

municipais das capitais e do Distrito Federal para a tuberculose e para o HIV e Aids, foi enviado 
um instrumento especifico (questionário online) dirigido por e-mail a esses/as coordenadores/as 
a partir de listagens ou relação de e-mails (mailing list) fornecido pelo CGDR e pelo CGHAV do 
DCCI/SVS/MS. 

No caso dos gestores deve-se destacar que foi feito um levantamento preliminar. Com isso 
se quer dizer que os gestores foram na verdade acessados três vezes: no levantamento preliminar 
entre 28 de abril e 10 de maio de 2020 e no levantamento intermediário entre 15 de junho e 04 
de julho de 2020. O levantamento final junto aos gestores foi realizado entre 19 de outubro e 04 
de novembro.  

Os dados preliminares dos gestores foram divulgados em apresentações em junho e julho de 
2020 para os diferentes públicos em português (onde todas/os participantes foram convidados), 
em inglês e espanhol, assim como a nas apresentações intermediárias de outubro, desta vez com 
os dados da segunda coleta junto aos gestores, como mostra o plano de execução abaixo. 

 
1.2.6.2. Profissionais de saúde  
O segundo segmento, dos/as profissionais de saúde das unidades de atendimento para TB e 

HIV e Aids, também contou com instrumento devidamente adaptado, espelhando-se nos 
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levantamentos junto aos outros segmentos. A abordagem para esse segmento foi mista, ou seja, 
espontânea e dirigida: o levantamento foi amplamente divulgado pelas redes sociais e pela mala 
direta dos programas, e os/as profissionais foram também convidados/as a participar. Para esse 
segmento foram convidados/as profissionais de unidades de saúde em diferentes áreas de cada 
capital e regiões metropolitanas, buscando-se diversificar o contexto dos participantes.  

Da mesma forma, a participação desse segmento ficou inicialmente disponível por 14 
dias corridos, seguido de prorrogação, extensão dos prazos de participação para os diferentes 
segmentos, em função da disponibilidade dos participantes, ou número insuficiente de número 
amostral para comparação. Todas as datas estão devidamente expostas abaixo. 

 
1.2.6.3. Usuários 

 O terceiro segmento, o dos usuários de serviço – pessoas em tratamento para a 
tuberculose, HIV, aids e coinfectados TB-HIV –, conta com um instrumento específico elaborado 
para essas populações a partir da lógica das perguntas elaboradas aos chefes de programa. A 
abordagem para a participação dos usuários foi realizada por demanda espontânea, ou seja, a 
adesão de diversas pessoas em tratamento a partir da divulgação do levantamento. Para garantir 
a participação dos usuários, os movimentos sociais de tuberculose e de aids se comprometem a 
informar a respeito da divulgação dos resultados deste levantamento. Buscando incentivar a 
participação, o questionário online permaneceu disponível inicialmente por 14 dias corridos; 
como para os demais segmentos, esse prazo foi prorrogado, como já foi exposto acima.   
  
 

1.2.7. Critérios de inclusão e exclusão 
 

1.2.7.1. Gestores  
 

Inclusão: coordenadores/as de programa estadual, municipal ou do Distrito Federal de 
tuberculose e/ou HIV e Aids. 
 
Exclusão: não interesse em participar do levantamento. 
 

1.2.7.2. Profissionais de saúde.  
 
Inclusão: profissionais de saúde em serviços dos programas municipais, estaduais ou do 
Distrito Federal de tuberculose e/ou de HIV e Aids.  
 
Exclusão: não interesse em participar do levantamento. 
 

1.2.7.3. Usuários de serviços  
 
Inclusão: pessoas em tratamento para a tuberculose, o HIV e Aids ou para a coinfecção 
TB-HIV, maiores de 18 anos na data de coleta dos dados. 
 
Exclusão: pessoas que não estivessem em tratamento para os agravos acima; pessoas 
que estivessem em tratamento profilático para o HIV (PrEP ou PEP); pessoas que tivessem 
idade inferior a 18 anos na data de coleta dos dados; não ter interesse em participar do 
levantamento. 

 
 
 

 



Relatório Final Levantamento da Sociedade Civil sobre o Impacto da Covid-19 nas Políticas de TB e HIV e Aids no Brasil –  

Apresentado em 18 dezembro 2020 – Revisto em 14 janeiro 2021 

 

19 

1.2.8. Anonimato 
 
Este levantamento foi conduzido anonimamente, se comprometendo em não identificar 
os participantes pelas respostas ou apresentação dos dados.  
 

1.2.9. Métodos de análise dos dados 
 

A coleta de dados foi feita ao fim de cada etapa junto a cada segmento por meio das 
plataformas Google Forms ou SurveyMonkey. As respostas foram extraídas das 
plataformas e agrupadas de acordo com a ordem das questões, sem qualquer alteração. 
Foram utilizadas diferentes ferramentas das plataformas para agregar e associar as 
respostas quantitativamente, bem como o programa Statistical Packpage for the Social 
Sciences (SPSS). Contou-se para a análise quantitativa, com o auxílio de um estatístico. A 
análise das respostas qualitativas (descritivas) foi feita utilizando-se do método da Análise 
do Conteúdo. 
 

1.2.9.1. Formulário para análise 
 
Foi elaborado um modelo de formulário para análise que foi utilizado por todos os 
membros dos subgrupos temáticos do grupo central (core) deste levantamento com o 
objetivo de facilitar, padronizar e harmonizar a sistematização dos dados analisados.  
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1.3. Cronograma do projeto nas duas etapas 

 
O cronograma abaixo descreve as fases e atividades ao longo do projeto, com as duas etapas 

do levantamento para os diferentes segmentos, contendo as informações sobre o estado do 

levantamento no período final dos trabalhos, em dezembro de 2020.  

 

Tabela 1:  

# Atividade Data / Prazo 

1 Levantamento – Etapa preliminar com Gestores 28 de abril a 10 de maio 

2 Apresentação para Soc. Civil dos Dados Preliminares do Levantamento 01 de junho 

3 Apresentação Nacional dos Dados Preliminares do Levantamento 04 de junho 

4 Levantamento – primeira Etapa com Gestores  15 de junho a 04 de julho 

5 Levantamento - primeira Etapa com Profissionais de Saúde 20 de julho a 14 de agosto 

6 Levantamento - primeira Etapa com Usuários 02 a 22 de junho 

7 Apresentação para Soc. Civil dos Dados Intermediários do Levantamento 05 de outubro 

8 Apresentação Nacional dos Dados Intermediários do Levantamento (em português) 07 de outubro 

9 Apresentação Internacional dos Dados Intermediários do Levantamento (em inglês) 14 de outubro 

10 Apresentação para a América Latina dos Dados Intermediários do Levantamento (em castelhano) 16 de outubro 

11 Levantamento – segunda Etapa com Gestores  19 de outubro a 4 novembro 

12 Levantamento - segunda Etapa com Profissionais de Saúde 
26 de outubro a 20 de 

novembro 

13 Levantamento - segunda Etapa com Usuários 02 a 24 de novembro 

14 Análise conjunta dos Dados Finais do Levantamento 30 de novembro a 03 dezembro 

15 Elaboração do Relatório do Levantamento 4 a 10 de dezembro 

16 Confecção da estrutura do Artigo 11 a 14 de dezembro 

17 Apresentação dos Dados Finais do Levantamento para os Movimentos Sociais de TB e HIV 17 de dezembro 

18 
Apresentação dos Dados Finais do Levantamento em português, com tradução simultânea para o inglês 
e o castelhano 

18 de dezembro 

20 Entrega do Relatório Final, da estrutura de artigo e dos slides 18 de dezembro 
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1.4.  Interação com a imprensa 

 

Este levantamento buscou manter o compromisso de transparência e informação ao 

público, tendo lançado mão de um release para a imprensa na fase preliminar e intermediária. 

Na fase intermediária, foi produzido e disseminado um resumo em formato one-pager nas três 

línguas.  

Alguns profissionais da grande mídia contataram os membros da equipe desde o início 

do levantamento, já em abril.  

O interesse da imprensa com o levantamento, após as apresentações nacionais 

intermediárias (para os movimentos sociais e para os demais stakeholders) se materializaram na 

matéria abaixo, de 5 de junho de 2020, em que membros da equipe do levantamento foram 

entrevistados sobre os dados preliminares.  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/pandemia-provoca-reducao-de-

consultas-e-exames-de-hiv-e-tuberculose.shtml  

A colunista Monica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo em 14 de julho de 2020, 

mencionou o levantamento e o alerta do impacto da Covid-19 sobre os serviços de TB e HIV. 

A Agência de Notícias da Aids também publicou matéria sobre o levantamento: 

https://agenciaaids.com.br/noticia/pesquisa-aponta-diminuicao-de-orcamento-e-recursos-

humanos-para-tuberculose-e-hiv-aids-desde-inicio-da-pandemia-da-Covid-19/  

Após as apresentações finais de dezembro, um release também será divulgado para a grande 

mídia.  

 

 

  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/pandemia-provoca-reducao-de-consultas-e-exames-de-hiv-e-tuberculose.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/pandemia-provoca-reducao-de-consultas-e-exames-de-hiv-e-tuberculose.shtml
https://agenciaaids.com.br/noticia/pesquisa-aponta-diminuicao-de-orcamento-e-recursos-humanos-para-tuberculose-e-hiv-aids-desde-inicio-da-pandemia-da-covid-19/
https://agenciaaids.com.br/noticia/pesquisa-aponta-diminuicao-de-orcamento-e-recursos-humanos-para-tuberculose-e-hiv-aids-desde-inicio-da-pandemia-da-covid-19/
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1.5. Interação com parceiros locais, nacionais, internacionais e agências 
multilaterais 

 

O levantamento foi originalmente planejado e executado, em sua primeira fase, de forma 

absolutamente voluntária por parte dos membros da equipe, ou seja, não contou com nenhuma 

forma de remuneração. Entretanto, a equipe contou com o apoio técnico e administrativo da 

Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose (REDE-TB) desde o seu início. A REDE-TB 

proporcionou o uso das suas plataformas de comunicação, e apoiou o levantamento com a sua 

equipe técnica e a coordenação administrativa. 

 Como foi acima exposto, o DCCI-SVS-MS apoiou esta iniciativa desde o seu início e 

forneceu as listas de gestores, bem como apoiou na divulgação das fases de coleta de 

informações e na divulgação das fases preliminares e intermediárias, com apoio integral das 

equipes do CGDR e do CGAHV. 

A participação da Força Tarefa da Sociedade Civil (CSTF) para a OMS favoreceu o 

enquadramento deste levantamento dentre as atividades prioritárias globais para o 

monitoramento dos compromissos dos países. Ressalte-se o apoio pessoal da Diretora e da 

Equipe do Programa Global para a Tuberculose (GTP), havendo participado das apresentações 

intermediária e final.  

O GTP tem dado ênfase para a implementação do Marco de Rendição de Contas 

Multisetorial para o Enfrentamento da Tuberculose (MAF-TB), em alinhamento com os 

compromissos assumidos pelo Brasil por ocasião da Declaração Política Final da Reunião de Alto-

Nível das Nações Unidas para a Tuberculose (UN-HLM-TB) em setembro de 2018, em Nova 

Iorque.  

Em setembro de 2020, o Secretário Geral (SG) da Organização das Nações Unidas (ONU) 

divulgou o Relatório de Progresso dos compromissos da Declaração da UN-HLM-TB. Em vista da 

divulgação deste último relatório, este projeto decidiu alinhar-se com as recomendações do 

recente relatório do SG da ONU.   

A OPAS apoiou este levantamento desde o seu início, tendo participado em inúmeras 

consultas e reuniões. Por meio de sua rede e equipes dos escritórios Regional em Washington e 

de país, em Brasília, apoiou e favoreceu a divulgação de seus resultados não só para a sociedade 

civil latino-americana como para todo o corpo de chefes de programa de tuberculose, HIV e Aids 

e outros agravos. A OPAS convidou os membros desta equipe para diversas de suas reuniões e 
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webinários com chefes de programas e com a sociedade civil, favorecendo a divulgação dos 

resultados. 

Mais recentemente, em razão do apoio direto do GTP da OMS para a realização da 

segunda fase deste relatório, a OPAS favoreceu com empenho, rapidez e eficiência na consulta 

ao seu Comitê de Ética em Pesquisas, assim como todo aparato necessário para viabilizar o apoio 

para a realização deste projeto em tempo tão curto. Isso possibilitou o alcance do objetivo inicial 

dos responsáveis por este projeto de informar as políticas para o enfrentamento da tuberculose 

e do HIV e aids no curso da grave crise da pandemia do novo coronavírus. 

A TB Alliance apoiou este levantamento desde o seu início por conta das atividades do 

CCAP do estudo SimpliciTB no Brasil, com dois sítios de pesquisa no Rio de Janeiro. As atividades 

do CCAP do SimpliciTB permitiram organizar um levantamento dos pontos de estrangulamento 

para as respostas contra a tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, a partir de dezembro de 2019. 

Essas atividades culminaram numa carta aberta dos ativistas em TB do Estado do Rio de Janeiro, 

em 17 de março de 2020, quando a epidemia do Covid-19 rapidamente se instalava no Brasil. 

Esse documento teve cópia enviada para conhecimento da OPAS e da OMS, com solicitações de 

providencias urgentes em favor do enfrentamento da TB, em vários níveis de governo.  

Em seguida, o movimento de tuberculose brasileiro, por meio da Articulação Social 

contra a Tuberculose no Brasil (ART TB Brasil) elaborou carta aberta a partir da carta do Rio de 

Janeiro, com questões de âmbito nacional e internacional, que provocou um diálogo com o CGDR 

já no início da epidemia do SARS-CoV-2 no Brasil, por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a 

Tuberculose. A partir do webinário nacional organizado pelo SimpliciTB em 24 de março de 2020, 

outras reuniões foram marcadas entre os movimentos de tuberculose e aids e o DCCI-SVS-MS, 

particularmente para verificar a preparação para o enfrentamento da TB e do HIV frente ao Covid-

19. Nessa época, já haviam sido publicados os Ofícios nºs 8 e 5 referidos no início deste relatório.  

Em novembro de 2020, em função da necessidade de aumentar a amostra de 

participantes na segunda etapa do projeto, a TBA aportou um complemento de recursos para a 

contratação de entrevistadores profissionais para as entrevistas dirigidas mencionadas 

anteriormente neste estudo. Esse apoio possibilitou que na sua segunda etapa, este 

levantamento tivesse numero quase idêntico de participantes usuários, e um número acrescido 

de participantes profissionais de saúde, com o benefício de ter se ampliado enormemente o 

número de participantes em tratamento para TB (10% da amostra inicial contra 42% da amostra 

da segunda etapa) e um aumento de 190 para mais de 300 profissionais de saúde em todo Brasil, 

sendo que a maioria em tuberculose.  
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1.6. Apresentação dos resultados do levantamento em inglês e espanhol 

 

Este levantamento foi concebido com o compromisso de produzir uma análise em nome 

dos movimentos de tuberculose e de aids do Brasil e informar as políticas nacionais e 

internacionais.  

Observando esse compromisso de retornar com dados, análises e recomendações ainda 

em 2020 para todas/os participantes e colaboradoras/es, foram realizadas inúmeras 

apresentações em português, inglês e espanhol a partir de junho de 2020, desde a fase 

preliminar. As apresentações intermediarias foram realizadas de outubro, e as finais realizadas 

em meados de dezembro de 2020, conforme mostra o cronograma acima (item 1.3).  

Em função do grande desgaste global pelos frequentes eventos virtuais devido ao 

isolamento social e o enfrentamento da pandemia, e buscando otimizar os esforços e público 

diante da sobrecarga de agenda de todos, ficou definido que a apresentação final do 

levantamento ocorresse no dia 18 de dezembro de 2020, em português, com tradução 

simultânea para o inglês e o espanhol.  
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2. Políticas de TB  
 

2.1. Participantes 

 
Houve um aumento do numero de participantes de TB na segunda etapa, tanto para 

usuários quanto para profissionais de saúde.  

O perfil dos respondentes em tratamento para a tuberculose foi de renda e escolaridade 

mais baixas comparada com a primeira etapa. Isso se deveu à mudança do perfil dos 

respondentes, em função da abordagem cara-a-cara (face-to-face) na segunda etapa. 

O perfil e a variação detalhada dos participantes de TB encontra-se no Anexo 1. 

 

2.2. Alteração nos recursos financeiros destinados à TB em 2020 

 

Gráfico 2 - Sustentabilidade Financeira da Política TB 

 

 

Em relação a sustentabilidade financeira, na segunda etapa, 25% dos gestores afirmaram não 

ter conhecimento se houve alguma alteração nos recursos destinados para os programas e 

serviços de tuberculose previstos para o ano de 2020, enquanto outros 25% afirmaram que houve 

redução nestes recursos devido a priorização das ações para o enfretamento da epidemia de 

Covid-19. Quando compara-se este dado com os levantados na etapa intermediaria, conforme 

gráfico abaixo, percebe-se uma redução importante nos recursos destinados as políticas de 
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tuberculose em 2020, uma vez que na fase anterior apenas 10% gestores apontavam redução de 

recursos. 

O indicador parece demonstrar que uma parte dos gestores não participam do planejamento 

orçamentário. Se eles/as não participam, tampouco têm conhecimento sobre os recursos 

necessários para a execução das ações ou garantias de que têm os meios para o cumprimento 

das metas do programa que gerenciam. O fator que contribui ou agrava o gerenciamento 

orçamentário deve-se ao fato de que o repasse de recursos federais é feito diretamente para os 

fundos de saúde de estados e/ou municípios sem nenhuma rubrica especifica ou empenho 

garantindo a destinação para a tuberculose e/ou vigilância sanitária, onde os programas de TB 

normalmente estão sediados.   

 

2.3. Alteração na equipe técnica da TB em 2020 

 

Quanto a sustentabilidade técnica, percebeu-se uma disparidade entre as percepções 

dos gestores e dos trabalhadores de saúde entrevistados: 45% dos gestores e 60% dos 

trabalhadores de saúde reportaram, na segunda etapa, que houve redução nas equipes técnicas 

dos serviços de tuberculose.  Quando se compara este dado com os dados da etapa anterior 

percebe-se um distanciamento entre as percepções desses segmentos. Enquanto gestores 

apontaram que o impacto nas equipes técnicas tem sido mitigado, os profissionais de saúde 

reportaram um agravamento desse quadro.  

      Gráfico 3 - Alteração Eq. Técnica TB 
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A redução na equipe técnica sugere direta implicação no desempenho dos serviços, 

fragilizando o acolhimento pelas unidades, a performance na busca ativa do sintomático 

respiratório, bem como no diagnostico, tratamento e o acompanhamento buscando a cura dos 

usuários. 

 
 

2.4. Manutenção das estratégias na detecção precoce dos Sintomáticos 
Respiratórios  
 

Quanto às ações preventivas, 55% dos gestores e 48% dos profissionais de saúde na 

segunda etapa afirmaram que foram mantidas as ações de detecção precoce de sintomáticos 

respiratórios nos serviços de rotina. Quando se comparou estes dados com os da etapa anterior, 

percebeu-se uma tendência de retomada dessas ações na rotina dos serviços.  

Gráfico 4 - Manutenção das Ações Sintomáticos Respiratórios 

 

 
 

O Brasil tem o compromisso de detectar e tratar um número estimado de pessoas que 

não conseguem alcançar diagnóstico e tratamento, conforme o item 30 da Declaração Política da 

Reunião de Alto-Nível da ONU para a TB, 20183. Em 2019 foram estimadas 12.453 pessoas com 

TB, dentre elas 419 crianças, e outros 1.899 casos de TBMR, que não chegaram a receber 

diagnóstico e tratamento. Isso se verificou no painel de 20194 Stop TB Partnership que apresentou 

os dados do Brasil, refletindo os critérios para estimativas da OMS.  

Ao manter metade das atividades de diagnóstico precoce nos serviços de atenção básica, 

fica comprometido o alcance da meta nacional de identificar e tratar mais pessoas com 

 
3 http://www.stoptb.org/news/stories/2018/ns18_066.asp 
4 http://www.stoptb.org/resources/cd/BRA_Dashboard.html 
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tuberculose. Ao não se buscar detectar e tratar esses casos, piora a situação geral com aumento 

da transmissão, mortes e eventuais agravamentos para a tuberculose resistente. E distancia o 

país do compromisso pela eliminação da doença para a sua população até 2030. 

 

2.5. Capacidade da rede laboratorial para diagnósticos de TB  
 

Em relação ao acesso ao diagnóstico de tuberculose, os dados reiteraram a retração na 

capacidade da rede laboratorial em aproximadamente 50%, já sublinhada nas etapas anteriores.  

Apesar de 80% dos gestores e 71% dos profissionais de saúde terem reportado na 

segunda fase que a capacidade da rede laboratorial estivesse mantida, apenas 53% dos 

profissionais de saúde afirmaram ter conseguido manter a rotina dos testes moleculares, 

baciloscopias e culturas.  

Gráfico 5 - Manutenção da Capacidade da Rede Laboratorial 

 

 

Segundo os respondentes, essa redução não pode ser associada exclusivamente a 

priorização das ações para o enfretamento da Covid-19. Há outros fatores relatados que 

contribuíram para esse cenário, como a falta de manutenção de equipamentos, falta dos insumos 

para realização dos testes, escassez de profissionais qualificados e a falta de priorização das 

políticas de tuberculose nas agendas da gestão. Outro aspecto que impactou nesse cenário foi a 

obrigatoriedade de prover cabine de segurança nos laboratórios para realização de baciloscopia, 

devido ao risco de contaminação pelo Covid-19.  

Outro aspecto investigado de particular relevância diz respeito ao tempo entre a coleta 

do exame e o acesso do usuário ao resultado do diagnóstico laboratorial.  
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Na segunda etapa do levantamento, houve uma aproximação nas perspectivas de 

gestores, trabalhadores de saúde e usuários dos serviços. Nesse sentido, os gestores apontaram 

que 58% dos diagnósticos por teste molecular e 40% dos realizados por meio de baciloscopia 

foram entregues em até dois (02) dias, conforme recomendação do Manual de Vigilância 

Laboratorial da Tuberculose e outras Micobactérias5 e assim como a Cartilha Teste Rápido 

Molecular para Tuberculose (TRM-TB)6. Dos profissionais de saúde, 37% afirmaram que 

conseguiram entregar o resultado diagnóstico nesse mesmo período quando realizado por meio 

de teste molecular e 42% daqueles por baciloscopia. Na perspectiva dos usuários, 42% afirmaram 

que acessaram seu diagnóstico em até dois dias após a coleta. Entretanto, 32% dos usuários 

apontaram que receberam o seu diagnóstico em sete (07) dias e 24% teve acesso num período 

igual ou superior a quinze (15) dias.  

Destaque-se que 56% dos usuários participantes deste levantamento foram 

diagnosticados nos cinco (05) meses que precederam à participação no levantamento, sendo que 

destes 24% relataram que não receberam o diagnóstico no primeiro serviço que acessaram. A 

falta de profissionais foi o principal motivo relatado pelos usuários quando orientados a buscarem 

diagnóstico em outro serviço.  

O levantamento revelou o claro impacto na rede laboratorial para o diagnóstico de TB. 

Esse último dado confirmou a redução do acesso do sintomático ao diagnóstico e permitiu inferir 

o impacto na capacidade laboratorial de prover diagnósticos para a tuberculose, seja para 

diagnóstico inicial, seja para o acompanhamento do tratamento, com todas as graves 

consequências em cadeia. Ressalte-se que essa redução também provocou uma aumentada 

exposição da pessoa com sintomas à Covid-19, num período recomendado para o isolamento 

social.   

Para além da situação conjuntural em função da Covid-19, o levantamento revelou 

limitações estruturais – pessoal, equipamentos e boa interação com as bases de informação para 

obtenção pelos serviços dos resultados laboratoriais nos tempos estipulados nos protocolos de 

tratamento. 

 
  

 
5 
https://www.researchgate.net/publication/299281330_Manual_Nacional_de_Vigilancia_Laboratorial_da_Tuberculos
e_e_outras_Micobacterias_Secretaria_de_Vigilancia_em_SaudeMSBrasil_2008  
6 Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) - DIVE 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/299281330_Manual_Nacional_de_Vigilancia_Laboratorial_da_Tuberculose_e_outras_Micobacterias_Secretaria_de_Vigilancia_em_SaudeMSBrasil_2008
https://www.researchgate.net/publication/299281330_Manual_Nacional_de_Vigilancia_Laboratorial_da_Tuberculose_e_outras_Micobacterias_Secretaria_de_Vigilancia_em_SaudeMSBrasil_2008
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtrpbVvNbtAhWTHrkGHfVDAuYQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fdive.sc.gov.br%2Fconteudos%2Fpublicacoes%2Ffolder-TRM-TB-grafica-reduzido.pdf&usg=AOvVaw37xaK8WvyfJQlvtGYjyt2a
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtrpbVvNbtAhWTHrkGHfVDAuYQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fdive.sc.gov.br%2Fconteudos%2Fpublicacoes%2Ffolder-TRM-TB-grafica-reduzido.pdf&usg=AOvVaw37xaK8WvyfJQlvtGYjyt2a
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2.6. Adoção do Tratamento Diretamente Observado para TB no contexto do 
novo coronavírus 
 

Os dados apontaram divergências importantes em relação a percepção dos três 

segmentos quanto a manutenção e/ou desenvolvimento de estratégias para realização de TDO 

(Tratamento Diretamente Observado) durante este período. Apesar de na segunda etapa de 75% 

gestores e 73% dos profissionais de saúde afirmarem que desenvolveram estratégias para 

realização de TDO, somente 42% dos usuários relataram que tiveram algum acompanhamento 

no seu tratamento. Além disto, gestores e profissionais de saúde (estes em 47%) reportaram a 

incorporação de ferramentas tecnológicas e estratégias ancoradas nas propostas de telemedicina 

e/ou teleconsultas para manutenção TDO. Contudo, nenhum usuário reportou na primeira etapa 

do levantamento qualquer acompanhamento por meio eletrônico ou de teleconsulta (0%).  

Gráfico 6 - Estratégias TDO 

 

Os dados reportados na segunda etapa continuaram indicando divergências 

importantes em relação às perspectivas dos três segmentos quanto à manutenção e/ou 

desenvolvimento de estratégias para realização de TDO durante este período. Enquanto 56% 

gestores e 73% dos profissionais de saúde afirmaram que desenvolveram estratégias para 

realização de TDO, somente 42% dos usuários relataram que tiveram algum acompanhamento 

do seu tratamento. Além disto, gestores e profissionais de saúde reportaram novamente a 

incorporação de ferramentas tecnológicas e estratégias eletrônicas ancoradas nas propostas de 

telemedicina e/ou tele consultas para manutenção TDO; esta foi a principal estratégia apontada 

por 43% dos profissionais de saúde. Contudo, apenas 8% dos usuários reportou alguma forma de 

acompanhamento eletrônico.  
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Apesar da discrepância entre as percepções dos segmentos, o acompanhamento 

eletrônico foi reportado pelos usuários na segunda etapa, o que permite levantar a hipótese de 

um incremento gradual desta estratégia na rotina dos serviços ou simplesmente o reflexo do viés 

no perfil dos usuários respondentes na segunda etapa, como apontado inicialmente.  

Cabe destacar as importantes barreiras culturais (práticas) e particularmente as 

socioeconômicas (acesso a tecnologias) que devem ser consideradas no processo de ampliação 

desta estratégia na rede pública de saúde. Em outras palavras, embora os dados tenham 

apontado para utilização de novas estratégias no TDO, deve-se levar em consideração a real 

condição das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, ou seja os usuários vivendo em 

situação de pobreza, sem acesso aos meios de comunicação via telefone fixo ou móvel que 

permita contato com os serviços e por conseguinte limitados ou impossibilitados de acessar a 

teleconsulta ou a telemedicina.  

2.7. Tratamento supervisionado aos pacientes com tuberculose resistente 

 

No que concerne ao TDO para usuários com tuberculose resistente, 58% dos 

gestores e 69% dos profissionais de saúde afirmaram na segunda etapa que as ações estavam 

mantidas. Quando se comparou esta informação com as reportadas nas etapas anteriores, pôde-

se levantar a hipótese de que houve uma ligeira retomada das ações do tratamento diretamente 

supervisionado ou de que o número aumentado de profissionais da saúde em tuberculose 

respondentes na última etapa levou a essa diferença. Contudo, o levantamento apontou para 

uma redução relevante no acompanhamento das pessoas em tratamento para TB resistente. 

Estas são sujeitas a um tratamento mais tóxico e com mais reações que requerem 

acompanhamento e supervisão cuidadosa, buscando evitar agravamento da situação clínica ou 

abandono do tratamento.   
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Gráfico 7 - Tratamento Supervisionado TBMR 

 

Por fim, a análise deste levantamento sugeriu que a baixa supervisão de casos resistentes 

tem direta e grave implicação na sobrevida dos usuários. O Brasil apresentou taxas de cura para 

a TBMR e RR de apenas 55,7% em 2017-2018, segundo dados do Boletim Epidemiológico da 

Tuberculose, publicado pela SVS/MS em março de 2020. Trata-se, portanto, de séria questão 

estrutural, e não conjuntural pela Covid-19, que exige respostas dos programas e serviços. 

 

2.8. Manutenção das consultas e exames para o acompanhamento do 
tratamento da TB 
 

De acordo com os dados da primeira etapa, as rotinas de consulta e exames foram 

impactadas de forma relevante pelas ações do plano emergencial para o enfrentamento da 

Covid-19. Das pessoas em tratamento para a tuberculose 42% afirmaram que as rotinas de 

consultas não foram mantidas e 32% que tiveram consultas canceladas e/ou muita dificuldade 

para agendamento de consultas nos meses anteriores à sua participação no levantamento.  

Quanto aos exames, 42% dos usuários afirmaram que tiveram exames cancelados 

e/ou muita dificuldade de agendamento dos exames de rotina para acompanhamento do 

tratamento. 

Aponte-se que o cenário do período da primeira etapa junto aos usuários foi 

marcado pelo maior distanciamento social e menor circulação de pessoas, contrariamente ao da 

segunda etapa. 

Nos dados da segunda etapa observou-se uma ligeira redução nos cancelamentos, 

o que pode inferir uma tendência de retomada na rotina de serviços e exames, ou na mudança 

de perfil dos usuários, como já visto. Das pessoas em tratamento para a tuberculose 
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respondentes, 33% afirmaram que as rotinas de consultas não foram mantidas, e outros 22% 

tiveram consultas canceladas e/ou muita dificuldade para agendamento de consultas nos meses 

anteriores à segunda etapa. Quanto aos exames, 23% apontaram que tiveram cancelamentos 

e/ou muita dificuldade de agendamento dos exames de rotina nos naqueles meses. 

Deve-se considerar que em ambos cenários houve uma relação direta com a adoção 

de estratégias suplementares de biossegurança em função do novo coronavírus no cotidiano dos 

serviços, uma vez que estas ações intervêm no agendamento das consultas e têm como objetivo 

diminuir o número de usuários dentro dos equipamentos públicos de saúde. Neste sentido, 60% 

dos gestores relataram que optaram por agendamentos mais espaçados e 67% priorizaram 

agendamentos em horários de menor movimento nos serviços. 

Apesar da necessidade inquestionável de adoção de estratégias de biossegurança, 

estas foram implementadas sem considerar a necessidade de readequação e extensão dos fluxos 

e horários de atendimento dos serviços para garantir a continuidade do tratamento das pessoas 

em tratamento para tuberculose. Em consequência, os dados apontaram uma retração geral 

importante nas rotinas de consultas e exames.  

Quando a rotina de consulta é interrompida por qualquer motivo, corre-se o risco 

de impactar na adesão ao tratamento e no vínculo entre a/o profissional de saúde e a/o usuário, 

e consequentemente impactando na taxa de cura. 

 

2.9. Cumprimento da orientação de dispensação de medicamentos para 30 
dias para o tratamento da tuberculose  
 

A orientação do Of. 5/2020 CGDR/DCCI/MS foi para a disponibilização de 

medicamentos para o tratamento da tuberculose para 30 dias. Na segunda etapa, enquanto 96% 

gestores apontaram que foram disponibilizados de acordo com a diretriz mencionada, apenas 

50% dos profissionais de saúde e 52% dos usuários reportaram que a 

disponibilização/recebimento dos medicamentos esteve de acordo com as mesmas orientações. 

Outros 13% dos profissionais de saúde e 15% dos usuários relataram que foram 

disponibilizados/receberam medicamentos para 60 dias. Já 09% dos profissionais de saúde e 21% 

dos usuários afirmaram que foram disponibilizados para períodos inferiores há um mês.   
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Gráfico 8 Dispensação de Acordo com MS 

 

 
O tratamento autoadministrado requer acompanhamento regular e frequente dos 

profissionais de saúde, que observam reações e dificuldades nos tratamentos, e buscam corrigi-

los. Disso advém a recomendação, em condições normais, de dispensação de medicamentos para 

a tuberculose autoadministrados para curtos espaços de tempo, como uma a duas semanas. Com 

o advento da Covid-19 a recomendação do MS buscou reduzir a exposição da pessoa em 

tratamento para a tuberculose, mas criou um elemento complicador, já que, como foi visto, as 

estratégias de acompanhamento virtual praticamente inexistem na prática, de acordo com a 

percepção dos usuários. As consequências são maiores aos usuários que residem mais distantes 

dos serviços, reduzido o vínculo entre os profissionais e os usuários, o que sabidamente fragiliza 

a adesão ao tratamento, e o acrescido risco de abandono pelas pessoas em tratamento diante de 

reações e dificuldade de acolhimento pelos serviços.  

2.10. Ações especificas para as populações mais vulneráveis à TB   

 
No que se refere a elaboração e execução de ações especificas para populações mais 

vulneráveis para tuberculose, observa-se uma divergência marcante entre as percepções dos 

gestores e profissionais de saúde quanto a existência de ações no cotidiano dos serviços. 

Destaque-se o dado em relação às ações junto às pessoas vivendo com HIV e aids: enquanto 62% 

dos gestores afirmaram que desenvolvem ações, apenas 49% dos profissionais de saúde 

afirmaram terem alguma ação específica para essa população. Além disto, ambos têm dificuldade 

de exemplificar ou enumerar as ações que são desenvolvidas, denotando pouca familiaridade 

com o tema. Considerando-se que a interface entre a tuberculose e a aids no Brasil, país de alta-

carga para a coinfecção, e a morbi-mortalidade de pessoas com HIV e aids por tuberculose, os 

dados do relatório revelaram a fragilidade das referidas ações.  
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Para outras populações específicas também se verificaram discrepâncias, em 

particular para as populações privadas de liberdade, cujos serviços são atribuídos aos serviços de 

saúde do sistema prisional. Por essa razão, os profissionais da rede pública do SUS se sentem 

distanciados dessa realidade. Por outro lado, os egressos do referido sistema, ao retornarem ao 

convívio social em tratamento ou infectados, requerem especial atenção e cuidado. Já para as 

pessoas em situação de rua, as unidades de saúde dispõem de programas mais específicos, como 

os “consultórios de rua”.  

O levantamento demonstrou que parecem existir várias estratégias de atenção junto às 

diferentes populações mais vulneráveis para a tuberculose. Entretanto, não se pode inferir 

quanto à eficácia dessas ações durante a pandemia. 

2.11. Incentivos para tratamento de TB 

 
Quanto a aplicação de estratégias de apoio que visem garantir e/ou incentivar uma 

melhor adesão ao tratamento, na primeira etapa, 47% dos usuários relataram que não receberam 

nenhum tipo de incentivo na segunda etapa. Outros 53% afirmaram terem recebido cesta básica; 

12% receberam concomitantemente o auxílio transporte e 6% relataram que os serviços 

disponibilizaram lanche.  

Na segunda etapa, o levantamento demonstrou a redução do apoio para as pessoas em 

situação de vulnerabilidade. Dos usuários respondentes, 88% relataram não terem recebido 

nenhum tipo de incentivo; apenas 6% afirmaram terem recebido cesta básica, 1,5% auxílio 

transporte e 3% relata que os serviços disponibilizaram lanche. Esta informação revelou o 

distanciamento do poder público junto aos usuários em situação de vulnerabilidade social 

aumentada no período da segunda etapa. 

 

Gráfico 9 - Incentivo para Tratamento TB 
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O cenário agravado de falta de apoio ou incentivos ao tratamento para a tuberculose 

denota a fraca articulação e iniciativas por parte da gestão da TB de buscar alternativas 

complementares para garantir a adesão dos usuários aos seus tratamentos. Isso exige uma 

intensificada articulação multisetorial entre programas e serviços, nos diferentes níveis de 

governo. Leia-se aqui programas de transferência de renda, apoio emergencial, assistência social, 

justiça, entre outros, que garantam o alcance às populações vulneráveis. 

Essa questão remete novamente a uma certa fragilidade em termos práticos, tangíveis, 

dos compromissos internacionais do Brasil em aperfeiçoar a colaboração intersetorial no 

enfrentamento da tuberculose. Esses compromissos são ora monitorados dentro do Marco de 

Rendição de Contas dos Compromissos Multisetoriais contra a TB, ou MAF, pelo acrônimo em 

língua inglesa de Multisector Accountability Framework.  

O levantamento já havia revelado, na sua primeira etapa, que dos respondentes em 

tratamento para tuberculose e HIV, 31% haviam recebido o Auxílio Emergencial do Governo 

Federal, enquanto 28% receberam apoio direto de organizações não-governamentais (ONG), o 

que mostrou a necessidade da colaboração e da complementaridade entre os setores. Quanto 

aos programas de transferência de renda, ou Programa Bolsa Família, apenas 12% acessaram 

durante a primeira etapa, e 7% revelaram estar em situação regular de aposentadoria.  

 
 
 
 
 



3. Políticas de HIV e Aids   
 

 

3.1. Alteração nos recursos financeiros destinados à HIV e Aids em 
2020 

 

Para a sustentabilidade financeira dos programas e serviços de HIV e Aids, 18% dos 

gestores apontaram, na segunda etapa do levantamento, que houve redução nos recursos 

previstos para ano de 2020 devido a priorização das ações para o enfrentamento da epidemia de 

Covid-19 no Brasil. Esse percentual corresponde a mesma informação obtida na primeira etapa 

deste levantamento. Além disto, entre os gestores que apontaram que não houve alteração, 

estes reiteram que o recurso destinado para as políticas de HIV e Aids não são reajustados há 

alguns anos, apontando uma queda de investimento progressivo nestas políticas.  

Gráfico 11 - Sustentabilidade da Política de HIV e Aids 

 

 

3.2. Alteração na equipe técnica de HIV e Aids em 2020 
 

Em relação à manutenção de equipes técnicas nos serviços de HIV e Aids, houve 

distinção entre as percepções de gestores e profissionais de saúde. Na primeira etapa, 44% dos 

gestores e 56% dos profissionais de saúde relataram redução das equipes durante a nova 

epidemia. Esta assimetria entre as percepções dos gestores e trabalhadores de saúde se manteve 

na segunda etapa, sendo que 25% dos gestores e 59% dos trabalhadores de saúde reportaram 
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que houve redução nas equipes técnicas dos serviços.  Ao comparar os dados com os da etapa 

anterior percebe-se um distanciamento entre as percepções desses dois segmentos. Enquanto 

gestores apontaram que o impacto nas equipes técnicas foi reduzido, profissionais de saúde 

reportaram a manutenção ou agravamento do quadro. 

 

Gráfico 11 - Redução da Equipe Técnica HIV e Aids 
 

 

 

O relato dos profissionais que estão no cotidiano dos serviços revelou que a maior redução 

das equipes se deveu ao remanejamento ou cessões de colegas para os serviços de 

enfrentamento da Covid-19. 

 

3.3. Diagnósticos 

 
No tocante à oferta de diagnóstico, considerando que a testagem está disponível em toda 

rede de atenção primária no País, inquiriu-se sobre manutenção das ações realizadas tanto nas 

UBS quanto nos serviços de referência. 

Como se verá a seguir, os dados apontaram para uma redução importante na oferta de 

testagem ao HIV tanto na rede de atenção primária quanto nos serviços de referência, que se 

atribui ao cenário do Covid-19. 
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3.3.1. Atenção Primária: Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
 

Na primeira etapa, nas UBS, percebe-se uma convergência entre percepções dos 

dois segmentos, uma vez que 32% dos gestores e dos profissionais de saúde afirmaram que as 

ações para o diagnóstico não foram mantidas ou foram parcialmente mantidas.  

Na segunda etapa, 28% dos gestores e 20% dos profissionais de saúde das UBS 

afirmaram que as ações não estão mantidas ou estão mantidas parcialmente. 

 

3.3.2. Serviços de referências 
 

Na primeira etapa, nos serviços de referência, 25% dos gestores e 32% dos 

profissionais de saúde afirmaram que as ações de diagnóstico foram mantidas parcialmente. Na 

segunda etapa, 12% dos gestores e 17% dos profissionais de saúde reportaram que houve 

redução de oferta e 4% dos profissionais de saúde apontaram que não estão mantidas a oferta 

de testagem.  

 

Gráfico 12 - Serviços de Referência 
 

 

 

 

A comparação dos dados entre as etapas apontou para uma recuperação, ainda que 

incipiente, da oferta de diagnósticos na segunda etapa, quando comparados aos reportados na 

primeira etapa deste levantamento.  
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3.4. Tratamento 
 

Quanto às questões relacionadas à assistência e/ou tratamento das pessoas que vivem com 

HIV e/ou Aids, inquiriu-se sobre a incorporação das orientações do Of. nº 8/2020 CGAHV/DCCI 

Ministério do Ministério da Saúde para disponibilização dos medicamentos antirretrovirais para 

um período de 90 dias. 

 

3.4.1. Disponibilização de ARV 

 
Percebeu-se acentuada disparidade entre a percepção dos gestores, dos profissionais de 

saúde e dos usuários quanto a periodicidade adotada pelos serviços nas duas etapas.  

Dentre os gestores, 81% e 88% afirmaram que os ARV estavam sendo disponibilizados para 

90 dias, respectivamente na primeira e segunda etapa deste levantamento. Já dentre os 

profissionais de saúde, nas duas etapas, 32% afirmaram o mesmo. Dentre os usuários, 42% e 39% 

dos usuários reiteraram esta informação, respectivamente para a primeira e segunda etapas.  

Entretanto, na primeira etapa, 42% tanto dos profissionais de saúde quanto dos usuários 

relataram disponibilizar ou receber ARV para 60 dias. Já na segunda etapa, 33% dos usuários e 

25% profissionais de saúde afirmaram que receberam/disponibilizam ARV para 60 dias.  

 

Gráfico 13 - Disponibilização de ARV 

 

 

Importante sublinhar que na segunda etapa, 26% dos profissionais de saúde e 22% dos 

usuários reportaram que disponibilizaram ou receberam medicação para 30 dias. Esta informação 

indica um aumento relevante no número de usuários que passaram a receber medicação para 
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apenas um mês, indicando uma “normalização” dos serviços, quando os indicadores da epidemia 

de Covid-19 no país parecem não recomendar essa tendência.  

 

3.4.2. Manutenção de consultas e exames 
 

Outro aspecto investigado neste levantamento em relação à assistência diz respeito à 

manutenção de consultas e exames na rotina dos serviços.  

Gráfico 14 - Fluxo de Consultas e Exames 

 

 

Para as consultas, na primeira etapa, este trabalho verificou um certo alinhamento entre as 

perspectivas de gestores, profissionais de saúde e usuários, quando respectivamente 56%, 57% 

e 64% afirmaram que a rotina de consultas não se manteve, havendo 60% de cancelamentos 

(sem remarcação ou reagendamento) relatado pelos usuários. Diversos relatos dos usuários 

referiram-se a uma sensação de abandono por parte dos serviços ou dos profissionais.  

 Já na segunda etapa, observou-se uma diminuição dos diferentes segmentos afirmando que 

as consultas não foram mantidas, sendo 29% dos gestores, 32% dos profissionais de saúde e 43% 

dos usuários. Ainda dentre estes, 36% reportaram que tiveram cancelamento de consultas e/ou 

muita dificuldade no reagendamento nos meses do levantamento.  

Portanto, ainda que se haja verificado uma manutenção ou recuperação na rotina das 

consultas de aproximados 41% para 65% entre os dois períodos deste levantamento, confirmou-

se o impacto da Covid-19 para o tratamento do HIV e Aids.  

Quanto a rotina de exames, os dados seguiram apontando uma disparidade importante entre 

as percepções dos usuários quando comparadas com as informações de gestores e profissionais 

de saúde.  

Enquanto 39% dos usuários relataram na segunda etapa que os exames de rotina não foram 

mantidos e outros 26% reportaram cancelamento de seus exames e/ou muita dificuldade de 
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reagendamento naqueles meses, apenas 17% dos gestores e 23% dos profissionais de saúde 

reconheceram essa redução.  

Quando se compararam os dados acima com os da primeira etapa, onde 53% dos usuários 

relataram alteração (ou 51% de cancelamento) na rotina dos exames para as pessoas que vivem 

com HIV e Aids, percebeu-se, contudo, uma reorganização dos serviços, como foi observado nas 

consultas. Cabe destacar que 3% dos usuários afirmaram na segunda etapa que foram atendidos 

através de tele consulta, sendo a primeira vez que este dado foi reportado neste levantamento 

relativamente às pessoas com HIV e Aids.  

Todos os dados refletidos na redução das consultas e de exames apontaram que as políticas 

de atenção e cuidado das pessoas que vivem com HIV e Aids foram altamente impactadas pelo 

plano emergencial de enfrentamento a Covid-19. 

 

3.4.3. Comorbidades existentes 

 
Para o segmento de usuários, houve um questionamento sobre a existência de alguma 

comorbidades. Entre a primeira e segunda etapas os dados indicaram um aumento significativo 

das doenças relatadas.  

Dentre as que foram mais citadas, estão as hepatites virais, que tiveram um aumento de 7% 

na primeira etapa para 13% na etapa seguinte. O diabetes e a sífilis também são prevalentes 

nessa população.  

Gráfico 15 - Comorbidades 
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Embora relativamente baixo o número de usuários tendo reportado coinfecção para 

tuberculose, ainda que prevalente nas duas etapas do levantamento, deve-se destacar que 73% 

dos usuários em tratamento para o HIV e Aids afirmaram que nunca realizaram qualquer 

tratamento preventivo para a tuberculose. Considerando que boa parte dos usuários vivendo 

com HIV e aids se tratam em unidades de referência, esse dado pareceu indicar uma precariedade 

generalizada da implementação das políticas preventivas para a tuberculose na população HIV 

positiva, lembrando o peso da morbi-mortalidade pela TB dentre estas pessoas. Cabe uma rápida 

digressão para lembrar que a terapia preventiva para tuberculose está recomendada nas 

diretrizes de HIV e Aids desde 1993 e nunca alcançou grande adesão por parte da classe médica. 

Neste levantamento, houve um elevado percentual de casos de depressão relatados, 

chegando a 41% na segunda etapa. Neste sentido, inferiu-se que o distanciamento social imposto 

pela epidemia de Covid-19 agravou o isolamento já vivenciado por muitas PVHA.  

Os dados gerais sobre as comorbidades indicaram para uma falha na atenção integral à 

pessoa, que apesar de estar sendo tratada para o HIV e Aids não tem atendimento garantido com 

os profissionais especializados, em particular o apoio de saúde mental.  

 

3.5. Prevenção 
 

No âmbito das políticas de prevenção inquiriu-se em particular sobre a manutenção dos 

serviços de Profilaxia Pós Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), bem como a 

continuidade da disponibilização de insumos para prevenção na rotina dos serviços, como se verá 

a seguir.  

 

3.5.1. Manutenção dos serviços de PEP 

 
No que concerne a PEP, na primeira etapa, 88% dos gestores e 70% dos profissionais de saúde 

afirmaram que os serviços foram mantidos. Entretanto, 54% dos usuários não tinham informação 

se os serviços estavam mantidos. Destaque-se que 21% dos usuários não tinham qualquer 

conhecimento ou possuíam informações incipientes sobre PEP. 

Esse desconhecimento sublinhou a fragilidade das ações programáticas e das estratégias de 

comunicação sobre um serviço consolidado há mais de 15 anos na rede pública de saúde do 

Brasil.  

Deve-se considerar que o perfil dos usuários acessados neste levantamento, particularmente 

na primeira etapa, quando foram basicamente contatadas pessoas pertencentes às várias redes 
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de pessoas vivendo com HIV e aids. Grande parte desses usuários caracterizam-se como pessoas 

que (i) têm acesso a ferramentas tecnológicas (smartphones, tablets ou acesso a computadores), 

(ii) tem escolaridade elevada em comparação à população por exemplo mais afetada pela 

tuberculose. Além disso, esses usuários ainda (iii) utilizam os serviços de HIV e Aids, muitas vezes 

de referência, e, portanto, esperar-se-ia que tivessem maior familiaridade com o tema da 

prevenção ao HIV. 

Na segunda etapa, enquanto todos (100%) dos gestores reportaram que os serviços de PEP 

estavam mantidos, 64% dos profissionais de saúde reiteraram esta informação. Quando se 

compararam os dados reportados na primeira etapa percebeu-se perspectivas distintas entre 

esses segmentos. Enquanto gestores indicaram que foram superados os impactos da epidemia 

de Covid-19 para o oferecimento desses serviços, os profissionais de saúde apontaram uma 

redução dos mesmos. 

Cabe destacar que na segunda etapa, cresceu para 36% dos usuários não tinham 

conhecimento ou possuíam informações incipientes sobre PEP. Esse crescimento percentual, 

entretanto, foi atribuído à mudança de perfil dos usuários acessados na segunda etapa, como foi 

destacado no início deste documento. Na segunda etapa, houve um significativo aumento da 

participação de usuários indicados por seus pares, ou ligadas aos serviços (pelo já referido 

método “bola de neve”), e a diminuição dos participantes das redes de PVHA. A resposta desses 

usuários, sendo menos pertencentes às redes e, portanto, menos informados, pareceu ter se 

refletido nos dados apresentados. 

 

3.5.2. Manutenção dos serviços de PrEP 

 
Quanto à PrEP, os dados apontaram que a retração nos serviços se manteve em patamares 

elevados nas duas etapas. Apenas 47% dos gestores e 36% dos profissionais de saúde relataram 

que os serviços estavam mantidos na segunda etapa. Tal percepção contrastou com a falta de 

informação de 51% dos usuários na primeira etapa, sobre a manutenção desses serviços. 

Certamente, a PrEP não é atribuída às pessoas em tratamento para o HIV e Aids, mas esse 

indicador revelou a já mencionada fragilidade nas políticas de comunicação em prevenção, ou 

seja, invisibilidade da política mesmo para usuários frequentadores dos serviços.  

Destaque-se que passou de 21% para 38% dos usuários que afirmaram não terem 

conhecimento ou possuir informações incipientes sobre PrEP, entre a primeira e segunda etapa. 

Atribuiu-se esse dado ao descrito no item anterior, sobre o perfil dos usuários respondentes. 
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Gráfico 16 - Oferta de PEP e PrEP 

 
 

 

Reitera-se que a redução verificada nessa política merece atenção particular uma vez que a 

Profilaxia Pré Exposição é uma das principais estratégias governamentais de prevenção ao HIV e 

Aids no Brasil.  

 

3.6. Insumos de prevenção 

 

Sobre os insumos de prevenção, na primeira etapa, 83% dos profissionais de saúde e 80% dos 

usuários afirmaram que a disponibilização do preservativo externo estava mantida na rotina dos 

serviços de saúde. Contudo, percebeu-se divergências em relação a disponibilização de gel 

lubrificante e preservativo interno. Enquanto 72% dos profissionais de saúde reportaram que os 

serviços disponibilizam gel lubrificante, apenas 39% dos usuários afirmaram acessar este insumo 

nos serviços de saúde.  

Essa disparidade persiste em relação a disponibilidade de preservativo interno (PI), quando 

72% dos profissionais de saúde afirmaram disponibilizar PI de látex e 28% PI de borracha nitrílica, 

sendo que apenas 28% das mulheres usuárias relataram acessar PI de látex nos serviços e 8% aos 

PI de borracha nitrílica.  

Quando se observou este dado sem recorte de gênero, a discrepância aumenta uma vez que 

apenas 15% dos usuários afirmaram que acessam PI nos serviços de saúde.  

Na segunda etapa, 87% dos profissionais de saúde e 85% dos usuários afirmaram que a 

disponibilização do preservativo externo está mantida na rotina dos serviços de saúde. Contudo, 

percebeu-se que apesar das divergências sobre a disponibilização de gel lubrificante se 

manterem, houve uma queda relevante do percentual de profissionais de saúde que reportaram 

a presença do insumo na rotina dos serviços. Enquanto na primeira etapa 72% dos profissionais 
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de saúde relataram a dispensação do gel lubrificante pelos serviços, na segunda etapa 48% dos 

profissionais de saúde reportaram o mesmo. Já dentre os usuários, apenas 30% afirmaram 

acessar este insumo nos serviços de saúde.  

A redução na oferta de gel lubrificante revelada por este levantamento tende a se agravar 

com a retirada do incentivo do MS na aquisição desse insumo. Diante disso, sublinha-se a 

fundamental importância desse insumo na incorporação de estratégias de gestão de risco.   

A disparidade persiste na segunda etapa em relação a disponibilidade de preservativo 

interno, onde 69% dos profissionais de saúde apontaram que disponibilizam PI de látex e 44% PI 

de borracha nitrílica, sendo que apenas 17% dos usuários relataram acessar preservativo interno 

de látex nos serviços e não houve relato de acesso ao PI de borracha nitrílica.  

 

3.7. Populações específicas 

 

Apenas aos segmentos de gestores e profissionais de saúde foram direcionadas perguntas 

relativamente às ações para viabilização de tratamento do HIV e aids para populações específicas. 

Estão são: população em situação de rua, gays, trabalhadores sexuais, usuários de drogas, 

pessoas transexuais e travestis, comunidades de imigrantes e população privada de liberdade, 

todas particularmente vulneráveis à doença.  

Registrou-se importante assimetria entre as percepções dos gestores e dos profissionais de 

saúde na primeira etapa. Na ocasião, os profissionais de saúde apontaram uma menor incidência 

de ações e/ou políticas para populações especificas comparativamente aos gestores.  

Este quadro marcado por discrepâncias importantes entre as percepções dos gestores e 

profissionais de saúde denotou a fragilidade das políticas e a dificuldade em implementar ações 

institucionalizadas.  

Destacaram-se os dados da primeira etapa relacionados às pessoas em situação de rua onde 

60% dos gestores afirmaram que desenvolvem ações, mas apenas 40% dos profissionais de saúde 

confirmaram o mesmo. Na segunda etapa observou-se um maior alinhamento entre as 

percepções dos gestores (72%) e profissionais de saúde (73%) quanto à existência de ações no 

cotidiano dos serviços. Contudo, essas ações foram referidas ou descritas de forma muito 

incipiente nos relatos dos respondentes, o que impediu de inferir na sua qualidade ou na sua 

efetividade. Cabe ressaltar que algumas ações reportadas foram na verdade realizadas ou 

executadas por organizações não governamentais, e não pelos serviços públicos de saúde.  
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O cenário descrito acima revelou o quanto as questões relacionadas aos determinantes 

sociais de saúde são verdadeiramente relevantes na implementação das políticas. Ele também 

indicou a predominância de um modelo meramente biomédico no enfrentamento da doença. A 

discrepância dos dados neste levantamento indicou o baixo comprometimento com os cenários 

de vulnerabilidade social e confirmou a perda de relevância para as políticas de HIV e Aids. 
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4. Ações Gerais  

 
Aqui são descritas as ações comuns às politicas de tuberculose e de HIV e Aids. 

 
4.1. Ações de comunicação sobre Covid-19 

 
A respeito de ações de comunicação sobre Covid-19 no cotidiano dos serviços de TB, HIV e 

Aids, de modo geral, comparando os dados dos três segmentos em todas as etapas, houve uma 

significativa variação dessas iniciativas ao longo de 2020.  

Do ponto de vista dos gestores, relativamente às ações de comunicação nos serviços de TB, 

houve queda entre a primeira e segunda etapas, de 42% para 29%. Relativamente aos serviços 

de HIV e Aids também se verificou reduções nessas ações (de 35% para 29%).  

Da perspectiva de profissionais de saúde e usuários, há uma percepção geral de estabilidade. 

Analisando exclusivamente os dados da segunda etapa, foram muito próximas as impressões de 

gestores, profissionais de saúde e usuários. Concretamente, dentre os gestores que 

desenvolveram alguma ação neste sentido, 29% citaram cartazes, 56% folders, folhetos ou 

panfletos e apenas 5% citou sites e mídias sociais. 

Cabe a ressalva de que a distribuição nos serviços de saúde de materiais impressos 

produzidos em grande parte pelo MS pode gerar uma falsa impressão de que os três níveis de 

governo adotaram estratégias próprias de comunicação. O que foi verificado por este 

levantamento foi a existência de materiais de comunicação sobre a Covid-19 produzido pelo 

Governo Federal. Entretanto, o que se priorizou foram materiais impressos, como folders, 

folhetos e panfletos em detrimento de outras estratégias mais condizentes com o contexto de 

epidemia, como por exemplo material de conteúdo audiovisual, já que a prática de distribuição 

de materiais impressos incorre no risco de transmissão do vírus. 

 

4.2. Disponibilização de materiais de proteção para usuários 
 
Por materiais de proteção à Covid-19 para usuários em visita aos serviços, refere-se aqui a 

itens de higiene pessoal, luvas, álcool gel e máscaras.  

Do ponto de vista dos gestores sobre disponibilização de materiais de proteção à Covid-19 

nos serviços de saúde para usuários, houve uma melhora no panorama apontando um 

incremento na distribuição desses itens: caiu de 39% para 22% aqueles que não disponibilizaram 

nenhum material.  
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Todavia, a percepção dos profissionais de saúde contradiz a visão dos gestores: cresceu de 

24% para 32% o número de respondentes que perceberam não haver distribuição de material de 

proteção para os usuários. 

Quanto aos usuários, 68% e 66% nas duas etapas relataram que não houve distribuição de 

material de proteção para a Covid-19.   

O levantamento constatou a divergência entre a perspectiva otimista dos gestores, contra a 

perspectiva pessimista dos profissionais e usuários, refletindo um choque entre o “mundo ideal” 

versus o “mundo real”. 

Verifica-se o despreparo dos serviços de TB e HIV na provisão de itens essenciais à proteção 

dos indivíduos, fundamentais ao enfrentamento da epidemia de Covid-19.  

Este levantamento constatou que o prévio processo de sucateamento dos serviços públicos 

de saúde no Brasil foi fortemente agravado pela chegada da pandemia ao país. Os dados do 

impacto orçamentário da Covid-19 nos programas de TB e HIV, já apresentados acima, confirmam 

esta realidade.  

Pessoas em tratamento para a TB e o HIV e Aids devem ter acesso sem custos a itens de 

higiene pessoal (leia-se sabão líquido nos banheiros, papel toalha etc), luvas, álcool gel e máscaras 

enquanto durar a epidemia de Covid-19. 

 

4.3. Adoção de estratégias de biossegurança no cotidiano dos serviços 
 
Ao longo das duas etapas, houve uma percepção de estabilidade por parte dos gestores (98% 

e 96%) da adoção de estratégias de biossegurança no cotidiano dos serviços.  

Houve uma variação na estratégia de biossegurança percebida neste levantamento. Os 

gestores relataram redução das visitas domiciliares, que eram de apenas 9% na primeira etapa 

para 0% na segunda. Isso provocou mais visitas às unidades, evidenciando a fragilidade ou o 

desmantelamento dos serviços dos programas de saúde da família e dos agentes comunitários 

de saúde. Entretanto, os mesmos gestores também relataram o aumento das práticas de 

espaçamento físico dentro das unidades (de 60% para 73%).  

Verificou-se uma ligeira retomada da frequência das pessoas em tratamento para a TB e o 

HIV e Aids ao cotidiano dos serviços da primeira para a segunda etapa. Esse ligeiro aumento, 

como já foi visto em outras partes deste documento, também pode ser atribuído à mudança do 

perfil dos usuários na segunda etapa.  

Ainda que a adoção e incorporação de ações de biossegurança seja necessária e louvável, a 

existência de regras para filas, maior espaçamento e da priorização de horários de menor 

movimento nas unidades de saúde resultam invariavelmente em adiamentos e cancelamentos 



 50 

de consultas e exames. A demanda reprimida por exames e consultas teve de ser levada em conta 

e foi confirmada pelos dados deste levantamento. 

 Entretanto, presume-se que nenhuma ação que desincentive a continuidade dos 

tratamentos e que acarrete no seu consequente abandono pode ser admitido por grandes 

períodos de tempo. As consequências podem chegar ao incremento do número de óbitos.  

Esse cenário diz respeito ainda ao atraso brasileiro em viabilizar o acesso à telemedicina no 

serviço público de saúde, cuja diretriz só foi formalizada por meio da Portaria nº 467, de 20 de 

março de 2020. 

 

4.4. Equipamentos de biossegurança para profissionais de saúde 
 
No que tange à provisão de equipamentos de biossegurança para uso dos profissionais de 

saúde nos serviços, chamou muita atenção a afirmação da falta de sabão por 27% deles/as, tanto 

na primeira quanto na segunda etapa. Trata-se de insumo básico, fundamental e necessário em 

qualquer lugar e contexto temporal, particularmente nas unidades de saúde. Em paralelo, na 

comparação entre a primeira e a segunda etapas, houve aumento da falta de itens como álcool 

gel (32% e 38%), luvas (29% e 35%) e persistência da falta de máscaras (42% - 43%). 

 

Gráfico 17 - Equipamentos de Biossegurança 

 
 

 
Os resultados agregados de 84% (primeira etapa) e 76% (segunda etapa) dos profissionais de 

saúde, dando conta que acessam ao menos um item no seu cotidiano, destoaram dos indicadores 

individualizados que vieram na sequência, evidenciando um choque de realidade. Apesar da 

grande maioria dos profissionais de saúde terem afirmado que foram disponibilizados 

equipamentos de biossegurança, questões específicas sobre cada item fornecido acabaram 

evidenciando uma notável negligência quanto à proteção do grupo que mais fica exposto durante 
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a epidemia de Covid-19. A exemplo dos itens oferecidos aos usuários dos serviços, ficou clara a 

insuficiência ou escassez de insumos e recursos para as/os profissionais, precarizando os serviços 

e gerando vulnerabilidades para os profissionais. Como já foi visto, os serviços de tuberculose e 

HIV e Aids sofreram com um sucateamento gradual desde antes do início da epidemia de Covid-

19.  

Como já se mencionou neste relatório, os movimentos de tuberculose e HIV e aids já haviam 

apontado gargalos nos serviços e politicas em documentos publicizados em março de 2020. Os 

problemas apontados permitem inferir em reduções orçamentárias já em 2019. Neste 

levantamento, já foi amplamente verificado o decréscimo dos recursos financeiros alocados para 

os programas de TB e HIV e Aids em 2020. Assim, confirmou-se a tendência de desinvestimento 

apontado anteriormente.  

 

4.5. Testagem para Covid-19 para profissionais de saúde 
 
Relativamente ao acesso de profissionais de saúde à testagem para Covid-19, constatou-se 

uma estabilidade dos indicadores. Houve uma ligeira alta da incidência e relatos de colegas 

afastados por diagnóstico positivo para Covid-19: 86% e 93%, respectivamente na primeira e 

segunda etapas. Os dados sugeriram que não foram disponibilizados testes suficientes ao 

segmento mais exposto ao risco de contágio pela Covid-19 – o de profissionais de saúde da linha 

de frente –, mesmo com o notório aumento do número de testes adquiridos no país ao longo dos 

últimos 10 meses de 2020. Um detalhamento maior desses dados revelou e reforçou o 

preocupante cenário de negligência quanto à proteção dos profissionais de saúde na medida em 

que apenas 29% afirmaram que foram testados de forma sistemática para Covid-19 (segunda 

etapa). 

 

Gráfico 18 - Acesso ao teste para Covid-19 
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Não é exagero afirmar que a segurança dos usuários e de toda a população depende da 

proteção prioritária, bem-estar e saúde dos profissionais que atuam na linha de frente contra a 

tuberculose e o HIV e Aids.  

Deve-se destacar que 71% dos profissionais de saúde não tiveram acesso à testagem de 

forma regular e sistemática como estratégia de segurança na rotina dos serviços. Esses 

profissionais relataram que muitas vezes dependeram de apresentar um quadro sintomático para 

a Covid-19. Se profissionais de saúde não estão e não se sentem seguros, a população como um 

todo estará exposta e correndo riscos. 
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5. Políticas Sociais (comuns a TB e HIV) 
 

5.1. Manutenção de estratégias intra- e intersetoriais 

 
A respeito da manutenção de ações de implementação de estratégias intra- e intersetoriais 

para populações vulneráveis impactadas pela Covid-19, cabe esclarecer que as primeiras dizem 

respeito ao “exercício permanente da desfragmentação das ações e serviços ofertados por um 

setor, visando à construção e articulação de redes cooperativas e resolutivas”7 e que as segundas 

constituem o “processo de articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, 

grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, 

corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns”.8  

Observou-se entre os gestores pouca variação (84% e 87%) na percepção de que as ações em 

questão vêm sendo mantidas. Já os profissionais de saúde atestaram uma sensível melhora da 

primeira para a segunda etapa, de 42% para 57% para as ações intra- e intersetoriais.  

Considerando-se a distância entre as percepções dos segmentos, pôde-se apontar para uma 

persistente negligência quanto aos condicionantes e determinantes sociais da saúde (DSS), que 

vinculam indicadores epidemiológicos às condições socioeconômicas de usuários dos serviços. 

 Após 10 meses de epidemia de Covid-19 no Brasil, em dezembro de 2020, não há dúvida de 

quais contingentes populacionais foram os mais afetados: os mais pobres e desassistidos. Pôde-

se indicar ainda um descaso com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), Portaria nº 

2.446, de 11 de novembro de 2014, que prevê a consolidação das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), pela articulação da pasta da Saúde com as demais redes de proteção social. Inferiu-se ainda 

que o tempo decorrido entre uma etapa e outra (cerca de quatro meses) poderia ter possibilitado 

um maior alinhamento programático entre a agenda da saúde com as demais, sobretudo no que 

se refere às políticas de proteção social.  

Mais uma vez, se viu aqui refletidas lacunas na implementação dos compromissos do país 

com a implementação do MAF.  

 

5.2. Programas sociais 

 
O perfil dos usuários entrevistados na primeira etapa foi coerente com a proporção de 

indivíduos que atestaram obter o Auxílio Emergencial do Governo Federal (31%). Os 18% de 

 
7 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html 
8 Idem. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html


 54 

respondentes que declararam estar desempregados, somados aos 8% autodeclarados 

autônomos, totalizando 26%, aproximaram-se daquele número. Inferiu-se que outros 5% tenham 

sido microempreendedores individuais (MEIs) com renda inferior ao estipulado nas 

condicionalidades da política instituída pelo Ministério da Cidadania e operacionalizado pela 

Caixa Econômica Federal.  

 

Gráfico 19 - Programas Sociais 

 
 

 
 

Como foi anteriormente destacado, verificou-se na primeira etapa um número equivalente 

entre o suporte governamental direto (acesso ao Auxílio Emergencial) e o apoio provido pela 

sociedade civil organizada no Brasil (31% e 28%, respectivamente). Esse dado demonstrou 

inquestionavelmente a insuficiência das ações por parte do poder público e a relevância do apoio 

comunitário pelas ONG.  

Comparando-se os dados da primeira com a segunda etapas, o que mais chamou a atenção 

foi o decréscimo significativo da abrangência do apoio de ONGs por parte dos respondentes, de 

28% para 16%. A isso pôde-se atribuir à limitação ou mesmo ao estrangulamento de recursos por 

parte da sociedade civil organizada, que também foi fortemente impactada com a emergência da 

epidemia do Covid-19 no Brasil. 

Cabe também destacar a falha estrutural na provisão de políticas sociais de apoio às 

populações mais vulneráveis. Um segmento particularmente vulnerável da população são os 
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idosos, particularmente de menor renda. Um exemplo de auxilio direto e contínuo a essa 

população é o Benefícios de Prestação Continuada (BPC). Esse benefício do Sistema 

Previdenciário (do Instituto Nacional de Seguridade Social do Brasil, INSS), que deveria vincular o 

SUS e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Em período de vulnerabilidade aumentada 

da saúde dessa população, não se buscou proporcionar aumento do benefício. Isso corrobora a 

percepção de falta de integração e articulação entre o SUS e o SUAS. Chamou a atenção no 

levantamento o baixo número de respondentes de idade avançada que acessam esse benefício 

(7%). 

 Deve-se novamente destacar o protagonismo das ONG na provisão de suporte prestado a 

pessoas em tratamento para TB e HIV e Aids. Já se verificou que cerca de um terço dos 

respondentes afirmaram ter recebido o Auxílio Emergencial do Governo Federal, mostrando a 

sua relevância. Por outro lado, foi largamente problematizada pela imprensa a implementação 

equivocada dessa política, que destinou recursos financeiros a quem não precisava e deixou 

desassistidos outros milhões de cidadãos brasileiros em evidente vulnerabilidade. A 

implementação do Auxílio Emergencial foi demasiadamente centralizada, mal articulada com 

outras bases de dados estatais e mal executada pelas instituições financeiras, sem a devida 

proteção aos cidadãos em busca do benefício, expostos em longas e demoradas filas por 

consecutivos dias. Seu iminente fim anunciado para a partir de janeiro de 2021 impõe um novo 

desafio nas vidas das pessoas em tratamento para TB e HIV / Aids com condição socioeconômica 

deteriorada. 

 
 

5.3. Impacto da Covid-19 na renda dos usuários 

 
 

Considerando os dados coletados na primeira etapa, constatou-se uma diferença de 11% 

entre aqueles que afirmaram ter sua renda altamente impactada (42%) e aqueles que afirmaram 

ter recebido o Auxílio Emergencial do Governo Federal (31%). Esse dado indicou uma significativa 

parcela de usuários dos serviços de TB e HIV e Aids que acabaram por ser negligenciados pelo 

poder público. Gerou preocupação o aumente de 42% para 50% daqueles que indicaram alto 

impacto em suas rendas a partir da chegada do novo coronavírus ao Brasil. Diminuiu também a 

quantidade de usuários que confirmam não ter sofrido nenhum impacto: de 19% para 11%. Esse 

notável agravamento da situação socioeconômica dos respondentes entre primeira e segunda 

etapa inspirou atenção, sobretudo diante da iminente extinção do Auxílio Emergencial do 

Governo Federal. 
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Ficou escancarada a insuficiência das ações por parte do poder público na proteção às 

populações comprovadamente vulneráveis do ponto de vista da saúde pública e das políticas 

sociais. Há no Brasil uma falha grave na rede de proteção social e uma articulação ainda muito 

frágil entre o SUS e o SUAS no que diz respeito à cobertura destes grupos e do encaminhamento 

para soluções estruturadas alinhadas com os condicionantes e determinantes sociais da saúde 

(DSS).  

 
 



  

Relatório Final Levantamento da Sociedade Civil sobre o Impacto da Covid-19 nas Políticas de TB e HIV e Aids no Brasil –  

Apresentado em 18 dezembro 2020 – Revisto em 14 janeiro 2021 

 

6. Conclusões gerais 

 

Os achados deste levantamento revelaram a sobreposição dos problemas estruturais no 

enfrentamento da tuberculose e do HIV e Aids, e dos problemas conjunturais devidos à emergência da 

Covid-19 no Brasil.  

Este levantamento claramente confirmou o impacto desproporcional sobre as pessoas em 

tratamento para a tuberculose e o HIV e Aids em situação de vulnerabilidade, seja por condição de 

especial fragilidade, seja pelo generalizado empobrecimento da população.  

O descompasso entre a perspectiva do gestor, do profissional da saúde e do usuário do SUS em 

diversos aspectos, desde o acolhimento ao acesso a diagnósticos e tratamentos, indicou a urgente 

necessidade da reestruturação das estratégias em saúde e da profunda reorganização dos serviços e da 

administração destes. Essa reorganização precisa envolver a perspectiva do usuário e das comunidades 

afetadas em maior vulnerabilidade, a quem o serviço publico de saúde se destina.  

Este levantamento indicou que a demanda reprimida de consultas e exames e a falta de 

prioridade para identificação de novos casos na tuberculose contribuirá para o que diversos estudos 

científicos já apontam: o recrudescimento da TBMR no Brasil, que já é país de alta carga para 

tuberculose sensível e para a coinfecção TB-HIV.  

Para o HIV e Aids o mesmo efeito se observou para o diagnóstico e tratamento. Além disso o 

levantamento indicou que as reduzidas atividades de prevenção, da PrEP em particular, somarão ao 

agravamento da situação para o país.   

Este trabalho também indicou a debilidade da integração intra- e intersetoriais, sob diversos 

ângulos. A indicada falta de complementaridade entre a Saúde e a Assistência, bem como das 

estratégias de comunicação, requerem revisão, aprofundamento e ação urgente.  

O recrudescimento da epidemia de Covid-19 no Brasil, que tende a agravar-se, indica um 

cenário bastante incerto quanto à evolução do novo coronavírus no país e os efeitos de seu prolongado 

impacto sobre as políticas e a atenção e cuidado das pessoas afetadas pela tuberculose e pelo HIV e 

Aids.  

Diante desse cenário que requer medidas urgentes, este levantamento propõe, a seguir, uma 

série de recomendações acompanhadas de indicações por onde começar.  

Como ressaltou o item 9 do Relatório de Progresso do Secretário Geral da ONU sobre a TB, as 

ações de enfrentamento da Covid-19 precisam salvaguardar as políticas de tuberculose; e também as 

de HIV e Aids.  

 

 



  

  58 

7. Recomendações 

 

Apresenta-se a seguir uma série de recomendações, seguindo as seções deste relatório. As 

recomendações são dirigidas a diferentes níveis de governo, instituições ou segmentos da sociedade. 

As recomendações deste relatório alinham-se com as do Relatório de Progresso para a Tuberculose, do 

Secretário Geral das Nações Unidas, de 21 de outubro de 2020.9 

 

As 10 recomendações prioritárias do Relatório de Progresso de 2020 do Secretário-Geral das Nações 

Unidas para a Tuberculose, com as ações necessárias para acelerar o avanço rumo aos objetivos da 

TB: 

1. Ativar integralmente lideranças de alto nível para urgentemente reduzir o número de mortes por TB e 
conduzir ações multissetoriais para o fim da TB; 

2. Incrementar o financiamento de forma urgente para serviços essenciais para a TB, incluindo a força de 
trabalho da saúde; 

3. Avançar na cobertura universal de saúde para garantir que todas as pessoas com TB tenham acesso a 
tratamentos de boa qualidade, superando também os desafios relacionados às subnotificações; 

4. Responder à crise de TBMR para pôr fim às deficiências persistentes para ser seu tratamento; 
5. Alavancar drasticamente a provisão de tratamento preventivo para TB; 
6. Promover os Direitos Humanos e combater o estigma e a discriminação; 
7. Assegurar o engajamento significativo da sociedade civil, das comunidades e pessoas afetadas pela TB; 
8. Aumentar substancialmente os investimentos em pesquisa para TB de modo a propiciar avanços 

tecnológicos e a rápida adoção de inovações; 
9. Assegurar que a prevenção e o tratamento para TB sejam salvaguardados no contexto da Covid-19 e 

de outras ameaças emergentes; 
10. Reivindicar que a OMS continue exercendo a liderança global para a resposta à TB, trabalhando em 

colaboração estreita com os Estados-membros e outras partes interessadas, incluindo a preparação 
para a Reunião de Alto Nível sobre TB em 2023, a ser alinhada com a Reunião de Alto-Nível da 
Assembleia Geral da ONU sobre Cobertura Universal de Saúde, a ser realizada também em 2023.  

 

 

7.1. Tuberculose 

Recomenda-se que: 

i. Nos três níveis de governo, a participação das chefias de programas e dos serviços seja 
mandatória em todos os espaços deliberativos de planejamento, orçamento e 
financiamento que digam respeito a seus programas; 
 

ii. As rubricas dos orçamentos dos programas e serviços a serem alocados para as respectivas 
ações e atividades sejam claramente definidas, garantindo as condições básicas para a boa 
gestão e atribuição de responsabilidades sobre a administração; 

 

 
9 https://www.who.int/news/item/21-10-2020-un-secretary-general-outlines-priority-recommendations-to-accelerate-the-
tb-response-and-reach-targets  

  

https://www.who.int/news/item/21-10-2020-un-secretary-general-outlines-priority-recommendations-to-accelerate-the-tb-response-and-reach-targets
https://www.who.int/news/item/21-10-2020-un-secretary-general-outlines-priority-recommendations-to-accelerate-the-tb-response-and-reach-targets
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iii. Os Planos pelo Fim da Tuberculose sejam retomados nos três níveis da gestão com efetiva 
participação comunitária incluindo ações multissetoriais e o fortalecimento dos espaços de 
participação social, como Conselhos de Saúde e Assistência Social; 

 
iv. As ações para detecção precoce dos sintomáticos respiratórios e busca ativa de casos sejam 

imediatamente retomadas por meio do incremento das equipes técnicas dos programas e 
serviços de saúde, incluindo o fortalecimento e ampliação das equipes de agentes 
comunitários de saúde na Atenção Básica; 

 
v. A plena capacidade da rede laboratorial para a tuberculose seja imediatamente retomada; 

 
vi. Um marco normativo com prazos máximos para entrega de resultados laboratoriais seja 

estabelecido; 
 

vii. O sistema de informação seja aperfeiçoado urgentemente e inclua dos sistemas de 
informação que inclua a entrega de resultados com prazos máximos normatizados acima e 
início do tratamento; 

 
viii. Um marco de novas estratégias para a adesão ao tratamento da tuberculose sensível e 

resistente seja desenvolvido, com plena participação comunitária, que incluam os agentes 
comunitários de saúde, buscando a melhoria do fechamento dos casos de cura; 

 
ix. Um prazo para o desenvolvimento e efetiva incorporação de meios eletrônicos para o 

acompanhamento das pessoas em tratamento (telemedicina, teleconsulta, tomada de 
doses) nos serviços do SUS seja definido, com dotação orçamentária e claro plano de 
implementação, buscando o aperfeiçoamento do TDO para casos de TB sensível e 
resistente, e a franca ampliação dos casos de desfechos com cura; 

 
x. Os critérios para a efetiva incorporação dos meios eletrônicos de acompanhamento das 

pessoas em tratamento no SUS sejam estabelecidos, considerando e viabilizando a 
superação das barreiras culturais e/ou socioeconômicas para o pleno alcance das pessoas 
em situação de vulnerabilidade (acesso digital e a meios de comunicação); 

 
xi. Novas estratégias de acolhimento sejam adotadas e/ou fortalecidas com vistas a manter o 

vínculo do usuário com a unidade de saúde; 
 

xii. Ações para populações específicas possam ser efetivadas e ampliadas, ampliando a 
participação das equipes de agentes comunitários de saúde;  

 
xiii. Compromissos para maior interlocução e colaboração intersetoriais sejam garantidos nos 

três níveis de governo, buscando desde a garantia do incentivo e apoio para a adesão ao 
tratamento, até o êxito das políticas para o fim da tuberculose.  

 

 

7.2. HIV e Aids 

 
Recomenda-se que: 

 
i. Uma urgente reorganização do fluxo dos serviços em HIV e Aids na Atenção Básica e nos 

Serviços Especializados seja estabelecida e implementada a fim de evitar os cancelamentos 
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e reagendamentos para não prejudicar o tratamento das pessoas vivendo com HIV e Aids 
durante as ações emergenciais no enfrentamento da epidemia da Covid-19 no Brasil; 

  
ii. Uma maior atuação dos gestores junto às instâncias deliberativas seja posta em prática para 

reivindicar o aumento dos recursos para as políticas de HIV e Aids estaduais e municipais; 
  

iii. A reestruturação e ampliação das equipes técnicas multidisciplinares nos serviços de HIV e 
Aids sejam urgentemente implementadas; 

  
iv. A manutenção da dispensação dos ARV para 90 dias seja garantida pelo DCCI/MS, enquanto 

a situação da Covid-19 não estiver sob controle;   
  

v. Os serviços de PrEP sejam imediatamente restabelecidos de forma integral, bem como 
sejam realizadas campanhas informativas para toda população, buscando ampliar o acesso 
a essa tecnologia de prevenção.  

  
vi. A ampliação do acesso aos insumos de prevenção (preservativos externos, gel lubrificante, 

preservativos internos) seja garantida para todas/os as/os usuárias/os em todos os serviços 
de saúde, principalmente do preservativo interno de borracha nitrílica para as mulheres. 

 

7.3. Ações Gerais 

 
Recomenda-se que: 

i. A alocação adequada e atempada de recursos para aquisição e disponibilização de 
materiais de proteção à Covid-19 (itens de higiene pessoal, incluindo sabão, luvas, álcool 
gel e máscaras) seja garantida em todos serviços de saúde, tanto para todas as pessoas em 
tratamento para TB, HIV e Aids, quanto para todas/os profissionais de saúde; 
 

ii. Os serviços de saúde incorporem a disponibilização de materiais de proteção à Covid-19, 
até que a situação da pandemia do novo coronavírus esteja estabilizada; 

 
iii. A testagem regular e sistemática para Covid-19 seja ampla e urgentemente disponibilizada 

para as/os profissionais da saúde e não dependa da constatação de um quadro 
sintomático, já que esses figuram dentre os grupos populacionais mais vulneráveis para a 
Covid-19; 

 
iv. A uniformidade nas estratégias e ações de comunicação para todo sistema público de 

saúde do Brasil seja mantida conforme as orientações e diretrizes das autoridades 
sanitárias nacional (MS) e internacional (OMS); 

 
v. Ações de comunicação sobre a epidemia de Covid-19 sejam mantidas e incrementadas, e 

não reduzidas, diante do seu recrudescimento ao fim de 2020; 
 

vi. O material informativo das estratégias e ações de comunicação sejam baseadas 
exclusivamente em conteúdo audiovisual, veiculado em televisão e por meio das mídias 
sociais, em detrimento da distribuição ou disponibilização de material impresso, que pode 
ser meio de contaminação para Covid-19; 
 

vii. A participação e envolvimento dos Conselhos de Saúde e movimentos sociais na criação e 
disseminação de estratégias e materiais de comunicação seja fomentada e estimulada; 
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viii. A Portaria nº 467, de 20 de março de 2020, que regulamenta em caráter excepcional e 

temporário as modalidades da telemedicina no Brasil, deva ser revista e ampliada, com 
vistas a garantir a adoção permanente dessa modalidade em todo serviço público de saúde 
no Brasil, garantindo também o acesso às tecnologias de saúde às populações mais 
vulneráveis.  

 

 

7.4. Políticas Sociais 

 
Recomenda-se que: 

 
i. Um maior engajamento da gestão de tuberculose e HIV e Aids nos três níveis de governo 

seja efetivado visando a adoção de estratégias intra- e intersetoriais para estimular a 
adesão ao tratamento de TB, com especial atenção aos usuários em tratamento de TBMR;  

 
ii. A articulação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) seja viabilizada por meio de agenda e prazos, a exemplo da Instrução Operacional 
Conjunta 001/2019; 

 
iii. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) sejam consolidadas no Brasil, pela articulação com as 

demais redes de proteção social, em linha com a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014; 

 
iv. Uma outra Instrução Operacional Conjunta no âmbito exclusivo de HIV e Aids seja criada, a 

exemplo da que existe no âmbito da TB (Instrução Operacional Conjunta 001/2019), para 
a efetivação da articulação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS); 

 

v. A Emenda Constitucional (EC) nº 95 do Teto de Gastos, que congela os investimentos 
públicos no SUS (diretamente) e no SUAS (indiretamente) por 20 anos, seja revista ou 
revogada pelo Congresso Nacional; 

 
vi. Uma avaliação sistemática dos equívocos conceituais e operacionais relacionados à 

provisão do Auxílio Emergencial no Brasil seja desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), bem como a revisão da diretriz pela sua extinção a partir de 
janeiro de 2021, pelo menos para a população comprovadamente mais vulnerável, diante 
do quadro de desemprego, inflação e recessão econômica. 

 
 
 



  

Relatório Final Levantamento da Sociedade Civil sobre o Impacto da Covid-19 nas Políticas de TB e HIV e Aids no Brasil –  

Apresentado em 18 dezembro 2020 – Revisto em 14 janeiro 2021 

 

8. Considerações finais 
 

Este levantamento foi realizado em um período que ficará historicamente marcado por um 

retrocesso nas políticas de saúde do Brasil, com o aprofundamento do desmonte do Sistema Único de 

Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, assim como do enfraquecimento das políticas de 

proteção social.  Período este no qual as políticas do Governo Federal do Brasil por inúmeras e repetidas 

vezes se contrapôs às próprias diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil e principalmente às 

recomendações da OMS.  

O Brasil é um dos países que menos testa para o Covid-19 no mundo, com gigantesca subnotificação 

de casos, como atestado por várias iniciativas de monitoramento. Na data de publicação deste relatório 

registrou oficialmente a perda 184 mil cidadãos e cidadãs, por conta de políticas desencontradas entre 

os diversos níveis, e principalmente falta de liderança central.  

Os movimentos sociais já apontaram, antes da crise ocasionada pela Covid-19, os claros sinais de 

desmonte, esvaziamento e/ou sucateamento do SUS do Brasil. Entretanto, este relatório indicou que 

apenas por meio desse mesmo SUS é possível promover uma resposta em caráter nacional às endemias 

e epidemias de forma efetiva e coordenada, livre de custos para o usuário, num país com gigantesca e 

vergonhosa desigualdade social, como lamentavelmente é o caso do Brasil.  

Em que pese o descompasso entre a política federal, foi a estrutura do SUS e a bravura de suas 

e seus profissionais que garantiu – e garante – o acolhimento da população.  

Este levantamento mostrou que cabe trabalhar avaliando e atacando as causas-raiz e não 

meramente suas consequências. 

O enfrentamento da tuberculose, assim como já experimentou o HIV e aids, requer medidas 

enérgicas, ousadas, firmes, persistentes e sustentáveis. E muitas vezes, “impopulares”, já que questiona 

o estado de coisas, mostra ineficiências. E propõe tirar as pessoas do lugar comum a que estão 

acostumadas. 

Mais do mesmo não vai funcionar. Respostas mornas e burocráticas não vão resolver os 

problemas da tuberculose ou do HIV e Aids.  

Neste momento, a resposta comunitária se faz particularmente necessária.  

É, pois, a perspectiva da realidade trazido pelas pessoas em tratamento e na ponta dos serviços que 

permite a real avaliação do contexto. E é a expertise dos ativistas que podem informar políticas e 

recomendar adequações para o atingimento das metas comuns na saúde.  

A qualidade e a robustez dos dados levantados por esta equipe são capazes de subsidiar inúmeros 

estudos científicos. Foi em condições muitas vezes adversas, com gigantesca demanda sobrecarga de 

funções, mas com paixão, cuidado, dedicação e experiência que o grupo de ativistas que elaborou este 

trabalho.  
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O apoio dos parceiros nacionais e internacionais permitiu a realização deste levantamento no prazo 

previsto, de forma transparente, coletivamente acordada. O apoio direto das equipes da REDE-TB e do 

CGDR-DCCI-SVS-MS no Brasil do WHO-GTP (OMS) em Genebra, da OPAS Brasil e Escritório Regional 

OPAS Washington, assim como da Equipe da TBA em Nova Iorque possibilitou o êxito na fase final do 

levantamento.  

O alinhamento das conclusões e recomendações deste projeto com o Relatório de Progresso da TB 

do SG da ONU trará contribuição em nível global, e fortalecerá as capacidades para futuros projetos 

liderados pelas organizações e redes comunitárias da sociedade civil e as pessoas afetadas pelas 

doenças. 

Apenas por meio do trabalho integrado e colaborativo entre os diferentes setores – não só o 

governamental e o comunitário, mas com a justiça, planejamento, segurança alimentar, habitação, 

transporte/mobilidade, direitos humanos – poderá se construir uma resposta sustentável que garanta 

a proteção de todas as cidadãs e cidadãos.  
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Anexo 1 

Perfis dos Participantes 
 

Tema Dados de 1ª etapa Dados de 2ª etapa 

Participantes N Gestores: 101 respondentes (69 + 32) 

• Programa: 
o 48,4% de TB 
o 35,5% de HIV e Aids 
o 16,1% de ambos 

• Cargo / função: 
o 51,5% g. estaduais 
o 48,5% g. municipais 

• Macrorregião: 
o 48% Sudeste 
o 24% Nordeste 
o 10% Sul 
o 10% Norte 
o 8% Centro-Oeste 

 
N Profissionais de saúde (TB ou TB-HIV): 
190 respondentes 

• Programa: 
o 23,9% de TB 
o 32,4% de HIV e Aids 
o 40,4% de ambos 
o 3,3% de outro 

• Cargo / função: 
o 39,7% Enfermeiras/os 
o 22,2% Médicas/os 
o 6,3% Assistente Social 
o 31,7% Outros (psi, tecn.enf, ACS etc) 

• Serviço a que está vinculado(a): 
o 56,1% serviço especializado 
o 17,6% Unidade Básica de Saúde 
o 26,2% outro 

• Macrorregião: 
o 52% Sudeste 
o 27% Nordeste 
o 10% Sul 
o 9% Norte 
o 2% Centro-Oeste 

 
N Usuários: 550 respondentes 

• Tratamento: 
o 5,1% para TB 
o 90,4% para HIV e Aids 
o 4,5% para ambas 

• Idade: 
o 5,8% 18-24 anos 
o 27,8% 25-34 anos 
o 25,6% 35-44 anos 
o 22,0% 45-54 anos 
o 18.9% 55-69 anos 
 

• Gênero com o qual se identifica: 
o 59,9% masculino 
o 37,6% feminino 
o 1,5% transgênero 
o 1,1% outro 

• Orientação sexual: 
o 40,8% heterossexual 
o 50,1% homossexual 
o 9,1% bissexual 

• Cor/etnia: 
o 44,5% branco 
o 34,3% pardo 
o 19,4% preto 

N Gestores:  41 respondentes 

• Programa: 
o 50,5% de TB 
o 29,9% de HIV e Aids 
o 19,6% de ambos 

• Cargo / função: 
o 47% g. estaduais 
o 53% g. municipais 

• Macrorregião: 
o 26% Sudeste 
o 28% Nordeste 
o 16% Sul 
o 28% Norte 
o 4% Centro-Oeste 

 
N Profissionais de saúde (TB ou TB-HIV): 325 
respondentes 

• Programa: 
o 33,0% de TB 
o 15,1% de HIV e Aids 
o 51,9% de ambos 
 

• Cargo / função: 
o 22,9% Enfermeiras/os 
o 12,5% Médicas/os 
o 11,0% Assistente Social 
o 53,6% Outros (psi, tecn.enf, ACS etc) 

• Serviço a que está vinculado(a): 
o 39,8% serviço especializado 
o 42,8% Unidade Básica de Saúde 
o 17,4% outro 

• Macrorregião: 
o 52,3% Sudeste 
o 12,3% Nordeste 
o 13,6% Sul 
o 13,2% Norte 
o 8,6% Centro-Oeste 

 
N Usuários: 545 respondentes 

• Tratamento: 
o 42,6% para TB 
o 53,7% para HIV e Aids 
o 3,7% para ambas 

• Idade: 
o 7,9% 18-24 anos 
o 21,8% 25-34 anos 
o 24,9% 35-44 anos 
o 24,7% 45-54 anos 
o 17,9% 55-69 anos 
o 2,8% mais de 70 anos 

• Gênero com o qual se identifica: 
o 59,8% masculino 
o 38,0% feminino 
o 1,8% transgênero 
o 0,4% outro 

• Orientação sexual: 
o 65,3% heterossexual 
o 26,1% homossexual 
o 8,6% bissexual 

• Cor/etnia: 
o 37,1% branco 
o 37,7% pardo 
o 22,7% preto 
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o 1,3% amarelo 
o 0,4% indígena 
o 0,2% outra 

• Escolaridade: 
o 9% ensino fundamental 
o 30,9% ensino médio 
o 40,7% ensino superior 
o 19,2% pós-graduação / mestrado / 

doutorado 
 

• Atividade profissional: 
o 18,5% aposentado / pensionista 
o 18% funcionário privado 
o 17,8% desempregado 
o 12,5% funcionário público 
o 8,0% profissional liberal / 

empresário(a) 
o 7,3% trabalhador informal 
o 4,5% estudante / estagiário 
o 4,5% dono(a) de casa 
o 8,9% outro 

• Tempo do diagnóstico de HIV: 
o 3,1% até 06 meses 
o 7,3% 06 meses a 01 ano 
o 29,0% 01 ano a 05 anos 
o 19,4% 05 anos a 10 anos 
o 41,2% mais de 10 anos 

• Serviço a que está vinculado: 
o 57,7% Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE) 
o 22,3% Unidade Básica de Saúde (UBS) 
o 20,0% outro 

• Tempo desse vínculo: 
o 2,1% até 03 meses 
o 3,1% 03 a 06 meses 
o 9,6% 06 a 12 meses 
o 84,7% mais de 12 meses 

• Macrorregião: 
o 54% Sudeste 
o 25% Nordeste 
o 11% Sul 
o 8% Norte 
o 2% Centro-Oeste 

o 0,6% amarelo 
o 0,9% indígena 
o 0,9% não declarou 

• Escolaridade: 
o 23,6% ensino fundamental 
o 43,3% ensino médio 
o 25,8% ensino superior 
o 6,9% pós-graduação / mestrado / 

doutorado 
o 0,4% não declarada 

• Atividade profissional: 
o 18,6% aposentado / pensionista 
o 10,4% funcionário privado 
o 16,1% desempregado 
o 7,5% funcionário público 
o 10,4% profissional liberal / 

empresário(a) 
o 23,6% trabalhador informal 
o 1,5% estudante / estagiário 
o 6,2% dono(a) de casa 
o 5,7% outro 

• Tempo do diagnóstico de HIV: 
o 5,9% até 06 meses 
o 8,2% 06 meses a 01 ano 
o 30,1% 01 ano a 05 anos 
o 17,2% 05 anos a 10 anos 
o 38,7% mais de 10 anos 

• Serviço a que está vinculado: 
o 51,6% Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE) 
o 35,6% Unidade Básica de Saúde (UBS) 
o 12,8% outro 

• Tempo desse vínculo: 
o 2,7% até 03 meses 
o 4,7% 03 a 06 meses 
o 12,9% 06 a 12 meses 
o 79,7% mais de 12 meses 

• Macrorregião: 
o 41,5% Sudeste 
o 22,3% Nordeste 
o 13,8% Sul 
o 18,3% Norte 
o 4,1% Centro-Oeste 
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Anexo 2 

Políticas de TB – Resultados do Levantamento 

 

Tema Dados preliminares Dados de primeira 
etapa 

Dados de segunda 
etapa 

Participantes Gestores: 
 

• 64,4% dos respondentes são 
gestores responsáveis pela 
TB: 
o 45,1% gestores estaduais 
o 16,1% gestores 

municipais 
o 3,2% gestores da 

vigilância em saúde 
 

 

Gestores: 
 
 

Profissionais de saúde: 
 

• 39,7% Enfermeira 

• 22,2% Médico 

• 6,3% Assistente Social 
• 5,8% Psicólogo 

• 5,3% Técnico de 
enfermagem 

• 20,6% Outros 
 

 

Alteração no recurso 
destinado para aplicação 
em políticas de TB em 
2020 

Gestores: 
• 59% informam que não houve 
alteração 
• 5% afirmaram que houve 
alteração 
• 35% não sabem informar
  

Gestores: 

• 40% atestam que não 
houve alteração 

• 10% reportaram que 
houve redução 

• 50% relataram não saber 
se houve alteração 
 

Gestores: 

• 50% informam que não 
houve alteração 

• 25% reportaram que 
houve redução 

• 25% relataram não saber  
se houve alteração 

 

Alteração na equipe 
técnica que atua nas 
políticas de TB em 2020 

Gestores: 

• 59% afirmaram que houve 
redução na equipe técnica 

• 41% informam que não 
houve alteração 

Gestores: 

• 60% afirmaram que 
houve redução na equipe 
técnica 

• 40%  informam que não 
houve alteração  
 

Profissionais de saúde: 
• 52% afirmaram que 

houve redução na equipe 
técnica 

• 48%  informam que não 
houve alteração  

 
 
Usuários: 

• 57,9% informam observar 
que houve redução na 
equipe técnica 

• 31,6% informam que não 
percebeu alteração  

• 10,5% não sabem 
informar 

 

Gestores: 

• 45 % afirmaram que 
houve redução na equipe 
técnica 

• 55% informam que não 
houve alteração  
 

Profissionais de saúde: 
• 60 % afirmaram que 

houve redução na equipe 
técnica 

• 40% informam que não 
houve alteração  
 

 
Usuários: 

• 60,5 % informam que não 
percebeu alteração 

• 36,1 % relataram observar  
alteração no atendimento 
do serviço 

• 3,4% referem não saber 
 

Manutenção das 
estratégias na detecção 
precoce dos Sintomáticos 
Respiratórios TB nos 
serviços de saúde, 
equipamentos sociais e 
nas unidades do Sistema 
Penitenciário  

Gestores: 

• 74,4 % afirmaram que as 
ações estão mantidas 

• 15,6% informam que as 
ações estão mantidas 
parcialmente 

• 10,3 % informam não 
manter as ações 
 

Gestores: 

• 45 % afirmaram que as 
ações estão mantidas 

• 55% informam a 
manutenção parcial 
 

 
Profissionais de saúde: 

• 42 % afirmaram que as 
ações estão mantidas 

• 31% informam a 
manutenção parcial 

• 7% relataram não manter 
as ações 

 
 

Gestores: 

• 55 % afirmaram que as 
ações estão mantidas 

• 41% informam que as 
ações estão mantidas 
parcialmente 

 
Profissionais de saúde: 

• 48 % afirmaram que as 
ações estão mantidas 

• 29% informam que as 
ações estão mantidas 
parcialmente 

• 4% relataram não manter 
as ações 
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Diagnóstico Precoce na 
percepção dos usuários 

- Usuários: 
• 56% informam receber o 

diagnóstico nos últimos 5 
meses: 
o 43% referem não ter 

sido diagnosticado no 
1 o serviço 

o 15% relataram não 
realizou o diagnóstico 
por falta de 
profissionais 

o 20% informam que 
não foi diagnosticado 
inicialmente com TB 

Usuários: 
• 56% informam receber o 

diagnóstico nos últimos 5 
meses: 
o 25% referem não ter 

sido diagnosticado no 
1 o serviço 

o 43% informam não 
saber por que não foi 
diagnosticado no 1 o 

serviço 
o 25% relataram não 

realizou o diagnóstico 
por falta de 
profissionais 

 

Capacidade da Rede 
Laboratorial 

Gestores: 

• 85% atestam que está 
mantida a capacidade 
laboratorial 

• 15% reportaram que não está 
mantida 
 
 
 

Gestores: 

• 50% atestam que está 
mantida a capacidade 
laboratorial 

• 30% reportaram que está 
mantida parcialmente 

• 20% reportaram que não 
está mantida 
 

Profissionais de saúde: 

• 80% atestam que está 
mantida a capacidade 
laboratorial, destes: 
o 56% mantêm: Teste 

molecular+ 
Baciloscopia+ Cultura 

 

• 7% reportaram que está 
mantida parcialmente 

• 7% reportaram que não  
 
Usuários: 

• 63,2% informam observar 
que estão mantidos os 
exames 

• 31,6% informam que não 
percebeu alteração  

• 5,3% não sabem informar 
 

Gestores: 

• 80% atestam que está 
mantida a capacidade 
laboratorial 

• 15% reportaram que está 
mantida parcialmente 

• 4% reportaram que não  
 

Profissionais de saúde: 

• 71% atestam que está 
mantida a capacidade 
laboratorial, destes: 
o 53% mantêm: Teste 

molecular+ 
Baciloscopia+ Cultura 

 
 

Tempo de diagnóstico 
 

 Gestores: 
Informam disponibilizar em 
até 2 dias os resultados do 
teste molecular e 
baciloscopia: 

• Teste molecular: 73% 

• Baciloscopia: 58% 
 
OBS:  
5%: reportaram mais de 7 
dias para disponibilizar o 

resultado tanto do teste 
molecular como da 
baciloscopia  

 
 

• Cultura:  
o 17%: 30 a 45 dias 
o 56%: 45 a 60 dias  
o 14%: < 30 dias 

 
Profissionais de saúde: 
Informam disponibilizar em 
até 2 dias os resultados do 

Gestores: 
Informam disponibilizar em 
até 2 dias os resultados do 
teste molecular e 
baciloscopia: 

• Teste molecular: 55% 

• Baciloscopia: 40% 
 
OBS: 
 8%: reportaram mais de 7 
dias para disponibilizar o 

resultado tanto do teste 
molecular como da 
baciloscopia 

 
 

• Cultura:  
o 15%: 30 a 45 dias 
o 52%: 45 a 60 dias  
o 18%: < 30 dias 

 
Profissionais de saúde: 
Informam disponibilizar em 
até 2 dias os resultados do 
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teste molecular e 
baciloscopia: 
• Teste molecular: 45% 

• Baciloscopia: 45% 
 
OBS: 
 19,5%: reportaram mais de 7 
dias para disponibilizar o 
resultado  do teste molecular 
e  
 18,9% informam receber em 
mais de 7 dias o resultado 
que baciloscopia 

 
 

• Cultura:  
o 37%: 30 a 45 dias 
o 19%: 45 a 60 dias 
o 9%: < 30 dias 
 

Usuários: 

• 31% informam receber o 
resultado em até 2 dias 

 
OBS.  

• 31% relataram receber o 
resultado em até 7  dias 

• 15% em até 15 dias 

teste molecular e 
baciloscopia: 
• Teste molecular: 37% 

• Baciloscopia: 42% 
 

OBS: 
 42%: reportaram mais de 7 
dias para disponibilizar o 
resultado  do teste molecular 
e  
 25% informam receber em 
mais de 7 dias o resultado 
que baciloscopia 

 
 

• Cultura:  
o 24%: 30 a 45 dias 
o 29%: 45 a 60 dias 
o 12%: < 30 dias 
 

Usuários: 

• 44% informam receber o 
resultado em até 2 dias 

 
OBS.  

• 32% relataram receber o 
resultado em até 7  dias 

• 24% em até 15 dias 
 

Recomendações da 
estratégia do Tratamento 
Diretamente Observado 
para TB no contexto da 
pandemia do novo 
coronavírus 

Gestores: 

• 75% informam que a 

estratégia é definida de 

acordo com o perfil do 

usuário: supervisão via 

telefone/celular/ supervisão 

domiciliar e apadrinhamento 

• 7,8 relataram que a 

estratégia está mantida 

parcialmente 

• 7,7 % relataram não saber 

informar  

 

Gestores: 

• 75% informam que a 

estratégia é definida de 

acordo com o perfil do 

usuário, sendo 

telefone/celular/ 

WhatsApp, sendo 

WhatsApp a mais citada 

 

• 13% relataram que a 
estratégia esta mantida 
parcialmente 

 

• 7,8% informam não 
manter a estratégia 

 
Profissionais de saúde: 

• 75% relataram adotar 
alguma estratégia TODO 

 
 
 
 
 
Usuários: 

• 42% informam ter 
recebido orientação da 
estratégia TDO: 

 
o 5,3% apadrinhamento 
o 15,8% TDO no serviço 

de saúde 
o 15,8% visita domiciliar 

pelo profissional de 
saúde 

o 10,5% não recebeu 
nenhuma informação 

 
OBS: 47,4% informam 
realizar a auto administrado 
 

Gestores: 

• 56% informam que a 

estratégia é definida de 

acordo com o perfil do 

usuário, sendo 

telefone/celular/ 

WhatsApp, sendo 

WhatsApp a mais citada 

 

• 41% relataram que a 
estratégia esta mantida 
parcialmente 

 
 
 
 
Profissionais de saúde: 

• 73% relataram adotar 
alguma estratégia TDO: 
o 19% supervisão 

domiciliar 
o 30% por telefone 
o 8% apadrinhamento 

 
Usuários: 

• 42% informam ter 
recebido orientação da 
estratégia TDO: 
 
o 15% apadrinhamento 
o 14% TDO no serviço 

de saúde 
o 9% telefone 
o 6% não recebeu 

nenhuma informação 
 

OBS: 51% informam realizar 
a auto administrado 
 
OBS: Enquanto 43% dos PS 
diz que acompanha via 
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 telesaúde, apenas 8% dos 
usuários relataram que são 
acompanhados desta forma. 
 

Tratamento 
supervisionado aos 
pacientes com 
tuberculose resistente 

Gestores: 

• 66,7% afirmaram que estão 
mantidos os tratamentos 
supervisionados 

• 17,9% informam a não 
manutenção 

• 15,4% não sabem informar  
 
 
 

Gestores: 

• 55% afirmaram que estão 
mantidos os tratamentos 
supervisionados 

 
Profissionais de saúde: 

• 53% informam a 
manutenção dos 
tratamentos 
supervisionados 

 

Gestores: 

• 58% afirmaram que estão 
mantidos os tratamentos 
supervisionados 

 
Profissionais de saúde: 

• 69% informam a 
manutenção dos 
tratamentos 
supervisionados 

 

Manutenção das consultas 
mensais no 
acompanhamento do 
tratamento da TB 

Gestores: 

• 20,5% relataram que não 
estão mantidas  

• 76,9% afirmaram que estão 
mantidas 

• 2,6% não sabem informar 
 
 

Gestores: 

• 10% afirmaram que não 
estão mantidas  

 
Profissionais de saúde: 

• 28% relataram que não 
estão mantidas  

 
Usuários: 

• 42% informam observar 
que não estão mantidas 
as consultas mensais 
 

OBS:  
32% reportaram ter tido 
cancelamento da consulta e 
45% informam que teve 
exames cancelados ou 
dificuldades em agendar 

Gestores: 

• 67% informam que estão 
mantidas as consultas 

 
Profissionais de saúde: 

• 74% reportaram que não 
estão mantidas  

 
Usuários: 

• 67% informam observar 
que estão mantidas as 
consultas mensais 
 

OBS: 
 22% reportaram ter tido 
cancelamento da consulta e 
23% informam que teve 
exames cancelados ou 
dificuldades em agendar 

Cumprimento da 
dispensação de 
medicamentos para 30 
dias para o tratamento da 
tuberculose conforme 
oficio do DCCI do MS 

Gestores: 

• 100% afirmaram que está 
sendo cumprida conforme 
recomendação 

 
 

Gestores: 

• 95% informam que estão 
dispensando para 30 dias 
o 20% relataram que 

houve problemas com 
a dispensação da 
isoniazida 

o 15% informam 
dispensar por 60 dias 

 
Profissionais de saúde: 
• 80% relataram que são 

dispensados 
medicamentos para 30 
dias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usuários: 

• 63% informam receber 
medicamentos para 30 
dias 

• 10% relataram receber 
para até 15 dias 

• 27% afirmaram receber 
para mais de 60 dias 

 

Gestores: 
o 96% informam que 

estão dispensando 
para 30 dias  

 
 
 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 50% afirmaram que são 
dispensados 
medicamentos para 30 
dias 

• 9%informam que são 
dispensados 
medicamentos para 
menos de 1 mês 

• 13% relataram dispensar 
para 60 dias 

• 19% relataram dispensar 
para 90 dias 
 

Usuários: 
• 52% informam receber 

medicamentos para 30 
dias 

• 21% relataram receber 
para menos de 30 dias 

• 15% afirmaram receber 
para mais de 60 dias 

• 10% reportaram receber 
medicamentos para 90 
dias 
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Ações especificas para a 
viabilização do tratamento 
de TB  adequado para as 
populações mais 
vulneráveis 

 
• Pessoas em situação de rua 

•  Pessoas vivendo com 
HIV/AIDS 

• Habitação coletiva 

•  Crianças  

• Pessoas Trans  
• Imigrantes 

• População privada de 
liberdade 

• Indígenas  
 
 
 

Gestores: 
• Pessoas em situação de 

rua: 47 % 

•  Pessoas vivendo com 
HIV/AIDS: 62% 

• Habitação coletiva: 28%  

•  Crianças: 36%  

• Pessoas Trans: 25% 
• Imigrantes: 20% 

• População privada de 
liberdade: 60%  

• Indígenas: 21% 
 
Profissionais de saúde: 

• Pessoas em situação de 
rua: 37% 

•  Pessoas vivendo com 
HIV/AIDS: 53% 

• Habitação coletiva: 11% 
•  Crianças: 23% 

• Pessoas Trans: 14% 

• Imigrantes: 10% 

• População privada de 
liberdade: 24% 

• Indígenas : 12% 
 

Gestores: 
• Pessoas em situação de 

rua: 47 % 

•  Pessoas vivendo com 
HIV/AIDS: 62% 

• Habitação coletiva: 28%  

•  Crianças: 36%  

• Pessoas Trans: 25% 
• Imigrantes: 20% 

• População privada de 
liberdade: 60%  

• Indígenas: 21% 
 
Profissionais de saúde: 

• Pessoas em situação de 
rua: 49% 

•  Pessoas vivendo com 
HIV/AIDS:49% 

• Habitação coletiva: 28% 
•  Crianças: 38% 

• Pessoas Trans: 27%  

• Imigrantes: 17% 

• População privada de 
liberdade: 25% 

• Indígenas:12% 
 

Incentivos para 
tratamento de TB 

 Usuários: 

• 53% acessa cesta básica 

• 43% não acessa nenhum 
incentivo 

• 12% acessa bilhete único / 
vale transporte / ajuda de 
custo 
6% acessa lanche 

Usuários: 

• 6% acessa cesta básica 

• 88% não acessa nenhum 
incentivo 

• 1,5% acessa bilhete único 
/ vale transporte / ajuda 
de custo 

• 3% acessa lanche 
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Anexo 3 

Políticas de HIV e Aids – Resultados do Levantamento 

Tema Dados preliminares Dados de primeira 
etapa 

Dados de segunda 
etapa 

Alteração de recursos 
financeiros  

Gestores: 

• 72% atestam que não houve 
alteração no recurso  
 

• 20% declaram que não tem 
esta informação 

• 8 %reportaram que houve 
redução do recurso. 

Gestores: 

• 82% atestam que não 
houve alteração no 
recurso 
 
 

• 18% declaram que houve 
redução 

Gestores: 

• 60% Não sabem se houve 
alteração 
 
 
 

• 18% declaram que houve 
redução do recurso 

 

Equipes Técnicas  Gestores: 

• 40% declara que houve 
redução da equipe  

 

Gestores: 

• 44% declara que houve 
redução da equipe 

 
Profissionais de saúde: 

• 56% declara que houve 
redução da equipe  

Gestores: 

• 25% declara que houve 
redução da equipe 

 
Profissionais de saúde: 

• 59% declara que houve 
redução da equipe  
 

Diagnósticos 
- Serviços de referência  

Gestores: 

• 10% declara redução na 
oferta de testagem 

• 12% informam que não 
estão mantidas as testagens  

 

Gestores: 

• 25% declara redução na 
oferta de testagem 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 24% declara redução na 
oferta de testagem 

• 6% declaram que as ações 
de testagem não estão 
mantidas  

Gestores: 

• 12% declara redução na 
oferta de testagem 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 17% declara redução na 
oferta de testagem 
(mantidas parcialmente) 

• 4% declaram que as ações 
de testagem não estão 
mantidas 
 

Diagnósticos  
- UBS 

Gestores: 

• 7% relata que houve 
redução na oferta de 
testagem 

• 10% não soube responder 
• 17% não estão mantidas as 

testagens 
 

Gestores: 

• 32% relata que houve 
redução na oferta de 
testagem 

• 5% não soube responder 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 25% relata que houve 
redução na oferta de 
testagem 
 

• 7% relataram que as 
testagens não estão 
mantidas 

•  18% não soube 
responder 

 

Gestores: 

• 28% relata que houve 
redução na oferta de 
testagem 

• 6% não soube responder 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 15% relata que houve 
redução na oferta de 
testagem (mantido 
parcialmente) 

• 5% relataram que as 
testagens não estão 
mantidas 

 

Tratamento  
- Disponibilização de ARV 

Gestores: 
• 87% afirma que os ARV estão 

sendo disponibilizados para 
90 dias 

• 13% não cumprem os 90 
dias 

 

Gestores: 
• 81% afirma que os ARV 

estão sendo 
disponibilizados para 90 
dias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores: 
• 88% afirma que os ARV 

estão sendo 
disponibilizados para 90 
dias 
 

• 6% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados para 60 

dias 
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Profissionais de saúde: 
• 32% afirma que os ARV 

estão sendo 
disponibilizados em 90 
dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usuários: 

• 42% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados em 90 
dias 

• 42% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados em 60 
dias 

• 9% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados em 30 
dias 
 

 
Profissionais de saúde: 
• 32% afirma que os ARV 

estão sendo 
disponibilizados para 90 
dias 

• 25% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados para 60 
dias 

• 26% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados para 30 
dias 

• 2% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados para 120 
dias (dados específicos da 
cidade de SP) 
 

 
Usuários: 

• 39% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados em 90 
dias 

• 33% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados em 60 
dias 

• 22% afirma que os ARV 
estão sendo 
disponibilizados em 30 
dias 

  

Tratamento 
- Manutenção das 
consultas  
 

Gestores: 

• 35% afirmaram não estarem 
mantidas 

• 65% afirmaram que estão 
mantidas 

 

Gestores: 

• 56% afirmaram não 
estarem mantidos 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 57% afirmaram não 
estarem mantidos 
 

Usuários: 

• 64% afirmaram não 
estarem mantidos 

• 60% afirmaram que 
houve cancelamento  

Gestores: 

• 29% afirmaram não 
estarem mantidos 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 32% afirmaram não 
estarem mantidos 
 

Usuários: 

• 43% afirmaram não 
estarem mantidos 

• 36% afirmaram que 
houve cancelamento  

• 3% relataram 
atendimento pelo tele 
saúde  
 

Tratamento 
- Manutenção de exames  

Gestores: 

• 20 % afirmaram que não 
estão mantidos 

• 72% afirmaram que estão 
mantidas  

• 8% não sabem  
 
 

Gestores: 

• 31% afirmaram não 
estarem mantidos 
 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 34% afirmaram não 
estarem mantidos 
 

Usuários: 

• 53% afirmaram não 
estarem mantidos 

• 51% afirmaram que 
houve cancelamento  

Gestores: 

• 17% afirmaram não 
estarem mantidos 
 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 23% afirmaram não 
estarem mantidos 
 

Usuários: 

• 39% afirmaram não 
estarem mantidos 

• 26% afirmaram que 
houve cancelamento  
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Tratamento 
- Manutenção dos 
serviços de PEP  

Gestores: 
• 90% Sim 

• 5% Não 

• 5% Não sei   
 

Gestores: 
• 88% Sim 

• 5% Não 

• 5% Não sei   
 

Profissionais de saúde: 

• 70% Sim 

• 3% Não 
• 11% Não sei   

• 16% Parcialmente 
 

Usuários: 

• 24% Sim 

• 6% Não 

• 54% Não sei   
• 9% Parcialmente 
 

Gestores: 
• 100% Sim 

 
 
 

Profissionais de saúde: 
• 64% Sim 

 
 
 
 

Usuários: 

• 30% Sim 
 

Tratamento 
- Informações sobre a PEP  

 Usuários: 

• 8% não sabem o que é  

• 12% tem informações 
vagas 

 

Usuários: 

• 23% não sabem o que é  

• 13% tem informações 
vagas 

 

Tratamento  
- Manutenção dos 
serviços de PrEP 

Gestores: 

• 35% Sim 

• 40% Não 

• 25% Não sei   
 

Gestores: 

• 50% Sim 

• 44% Não 

• 6% Não sei   
 

Profissionais de saúde: 
• 28% Sim 

• 40% Não 

• 8% Não sei   
 

Usuários: 

• 23% Sim 

• 9% Não 
• 51% Não sei   

• 7% Parcialmente 
 

Gestores: 

• 47% Sim 
 
 
 

Profissionais de saúde: 

• 36% Sim 
 
 
 
 
 

Tratamento  
- Informações sobre a 
PrEP 

 Usuários: 

• 10% não sabem o que é  

• 11% tem informações 
vagas 

 

Usuários: 

• 26% não sabem o que é  

• 12% tem informações 
vagas 

 

Insumos de Prevenção 
- Disponibilização de 
Preservativo externo  

 Profissionais de saúde: 

• 83% afirma que tem 
disponibilizado 
 

Usuários: 

• 80% afirma ter acesso  
• 72% das mulheres 

acessam 
 

Profissionais de saúde: 

• 87% afirma que tem 
disponibilizado 
 

Usuários: 

• 85% afirma ter acesso  
 

Insumos de Prevenção 
- Disponibilização de Gel 
lubrificante   

 Profissionais de saúde: 
• 72% afirma que tem 

disponibilizado 
 

Usuários: 

• 39% afirma ter acesso  

• 31% das mulheres 
acessam 

 

Profissionais de saúde: 
• 48% afirma que tem 

disponibilizado 
 

Usuários: 

• 30% afirma ter acesso  
 

Insumos de Prevenção 
- Disponibilização de 
preservativo interno 

 Profissionais de saúde: 

• 72% afirma que tem 
disponibilizado de látex 

• 29% afirma que tem 
disponibilizado de 
borracha nitrílica 

 
 

Profissionais de saúde: 

• 69% afirma que tem 
disponibilizado de látex 

• 44% afirma que tem 
disponibilizado de 
borracha nitrílica 
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Usuários: 
• 15% afirma ter acesso ao 

de látex  

• 28% das mulheres 
acessam o de látex  

• 8% das mulheres acessam 
de borracha nitrílica  

 

 
Usuários: 
• 17% afirma ter acesso ao 

de látex  
 

Populações Específicas 
- ações para viabilização 
do tratamento  

Gestores:  

• Pop Rua – 60% tem  

• Gay – 53% tem 

• Trab. Sexo – 55% tem 
• U. Droga – 35% tem 

• Pes. Trans/Trav – 55% 

• Comunid. Imigrantes – 18% 
tem  

• PPL – 55% tem  
 

Gestores:  

• Pop Rua – 60% tem  

• Gay – 53% tem 

• Trab. Sexo – 55% tem 
• U. Droga – 35% tem 

• Pes. Trans/Trav – 55% 

• Comunid. Imigrantes – 
18% tem  

• PPL – 55% tem  
 
Profissionais de saúde:  

• Pop Rua – 40% tem  
• Gay – 40% tem 

• Trab. Sexo – 37% tem 

• U. Droga – 33% tem 

• Pes. Trans/Trav – 36% 

• Comunid. Imigrantes – 
15% tem  

• PPL – 30% tem  
 

Gestores:  

• Pop Rua – 72% tem  

• Gay – 67% tem 

• Trab. Sexo – 68% tem 
• U. Droga – 50% tem 

• Pes. Trans/Trav – 67% 

• Comunid. Imigrantes – 
30% tem  

• PPL – 78% tem  
 
Profissionais de saúde:  

• Pop Rua – 73% tem  
• Gay – 79% tem 

• Trab. Sexo – 76% tem 

• U. Droga – 71% tem 

• Pes. Trans/Trav – 78% 

• Comunid. Imigrantes – 
34% tem  

• PPL – 50% tem  
 

Comorbidades existentes   Usuários: 

• 35% tem Depressão  

• 14% tem Diabetes  

• 12% tem Sífilis  
• 7% Hepatites Virais  

• 5% TB  
 

Usuários: 

• 41% tem Depressão  

• 19% tem Diabetes  

• 6% tem Sífilis  
• 13% Hepatites Virais  

• 9% TB  
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Anexo 4  

Ações Gerais (comuns a TB e HIV) – Resultados do Levantamento 

Tema Dados preliminares Dados de primeira 
etapa 

Dados de segunda 
etapa 

Ações de Comunicação 
sobre Covid-19 

Gestores: 

• 38% não desenvolveu 
nenhuma ação  

• 30% desenvolveu p/ TB 
• 42% desenvolveu p/ HIV/aids 

Gestores: 

• 22% não desenvolveu 
nenhuma ação  

• 42% desenvolveu p/ TB 
• 35% desenvolveu p/ 

HIV/aids 
 
Profissionais de saúde: 
• 48% não forneceu 

nenhuma ação  

• 38% forneceu p/ TB 

• 35% forneceu p/ HIV/aids 
 
Usuários: 

• 42% não foi alvo de 
nenhuma ação 

Gestores: 

• 37% não desenvolveu 
nenhuma ação  

• 29% desenvolveu p/ TB 
• 29% desenvolveu p/ 

HIV/aids 
 
Profissionais de saúde: 
• 38% não forneceu 

nenhuma ação  

• 38% forneceu p/ TB 

• 30% forneceu p/ HIV/aids 
 
Usuários: 

• 45% não foi alvo de 
nenhuma ação 

• 39% foi alvo de alguma 
ação nos serviços de TB 

• 29% foi alvo de alguma 
ação nos serviços de 
HIV/aids 
 

Disponibilização de 
materiais de proteção à 
Covid-19 nos serviços de 
saúde para usuários 
(Higiene pessoal, luvas, 
álcool gel e máscaras) 

Gestores: 

• 55% não disponibiliza 
nenhum material 

• 23% não sabe 

• 22% disponibiliza algum 
material 

Gestores: 

• 39% não disponibiliza 
nenhum material 

 
Profissionais de saúde: 

• 24% não disponibiliza 
nenhum material 

 
Usuários: 
• 68% não acessa nenhum 

material 

Gestores: 

• 22% não disponibiliza 
nenhum material 

 
Profissionais de saúde: 

• 32% não disponibiliza 
nenhum material 

 
Usuários: 
• 66% não acessa nenhum 

material 

 

Adoção de estratégias de 
biossegurança no 
cotidiano dos serviços 

Gestores: 
• 92% afirmaram que adotam 

alguma estratégia 

Gestores: 
• 98% afirmaram que 

adotam alguma estratégia: 
o 71% regras para fila 
o 9% visitas em casa 
o 60% espaçamento 
o 67% priorização de 

horários de menor 
movimento 

Gestores: 

• 96% afirmaram que 
adotam alguma estratégia: 
o 65% regras para fila 
o 0% visitas em casa 
o 73% espaçamento 
o 67% priorização de 

horários de menor 
movimento 
 

Equipamentos de 
biossegurança para uso 
dos profissionais de saúde 
nos serviços 

- Profissionais de saúde: 

• 84% atesta que acessa 
algum equipamento, 
porém indica falta de:  
o 42% máscara 
o 32% álcool gel 
o 29% luvas 
o 27% sabão 

Profissionais de saúde: 

• 76% atesta que acessa 
algum equipamento, 
porém indica falta de:  
o 43% máscara 
o 38% álcool gel 
o 35% luvas 
o 27% sabão 
 

Testagem para Covid-19 
por parte de profissionais 
de saúde 

- Profissionais de saúde: 

• 55% acessa 

• 38% acessa apenas com 
sintomas 

• 86% já teve colega 
afastado por diagnóstico 
positivo 

Profissionais de saúde: 

• 52% acessa 

• 40% acessa apenas com 
sintomas 

• 93% já teve colega 
afastado por diagnóstico 
positivo 

 
De forma sistemática, apenas 
29% dos profissionais de 
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saúde atesta que tem acesso 
a testagens para COVID-19: 
• 38% PCR 

• 33% teste rápido 

• 11% exame sorológico 
 



  

Relatório Final Levantamento da Sociedade Civil sobre o Impacto da Covid-19 nas Políticas de TB e HIV e Aids no Brasil –  

Apresentado em 18 dezembro 2020 – Revisto em 14 janeiro 2021 

 

Anexo 5  

Políticas Sociais (comuns a TB e HIV) – Resultados do Levantamento 

Tema Dados de primeira etapa Dados de segunda etapa 
Ações de implementação de estratégias 
intra- e intersetoriais para populações 
vulneráveis impactadas pela COVID-19 

 

Gestores: 

• 84% afirma que foram mantidas 
 
Profissionais de saúde: 

• 42% afirma que foram mantidas 

Gestores: 

• 87% afirma que foram mantidas 
 
Profissionais de saúde: 

• 57% afirma que foram mantidas 
 

Programas sociais Usuários: 

• 31% Aux. Emergencial 

• 28% Apoio ONGs 
• 12% Bolsa Família 

• 7% Benefício de Prestação 
Continuada, BPC 

Usuários: 

• 35% Aux. Emergencial 

• 16% Apoio ONGs 
• 13% Bolsa Família 

• 7% BPC 
 

Impacto da Covid-19 na renda Usuários: 

• 42% renda altamente impactada 

• 29% impacto médio 

• 19% sem impacto 

Usuários: 

• 50% renda altamente impactada 

• 27% impacto médio 

• 11% sem impacto 
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