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Visão, objetivo, metas, marcos



Medição de custos suportados por famílias afetadas por TB por meio de 
pesquisas nacionais seguindo o desenho da OMS

Custo médico
direto

Direto
não-médico

Custo indireto
(perda de renda)+ +

Renda familiar annual 
o despesa / consumo

> 20%

Indicador da Estratégia Fim da TB: Porcentagem de famílias afetadas por TB 
com custos catastróficos devido à TB

 Estratégia do enfrentamento (utilizar empréstimos 
financeiros ou vender ativos para financiar enfrentar os custos 
relacionados à tuberculose)

 Proporção de pacientes abaixo da taxa de pobreza
 Cobertura de proteção / apoio social
 Consequências sociais (perda de emprego, 

interrupções na escola, discriminação, etc)
 Mudança de renda
 Mudança de emprego

Outros indicadores também monitorados em pesquisas 
de custos de pacientes com TB



Medição de custos suportados por famílias afetadas por TB por meio de pesquisas nacionais seguindo 
o desenho da OMS: Porcentagem de famílias afetadas por TB com custos catastróficos devido à TB

Renda familiar anual
despesa / consumo

Custo médico
direto

Direto
não-médico

Custo indireto
(perda de renda)



Inquérito do Brasil: metodologia seguindo o desenho da OMS

Objetivos:
1. Determinar os custos diretos e indiretos incorridos pelos pacientes com TB 
durante o diagnóstico e atendimento de TB e a busca de atendimento associada;
2. Estimar a proporção de famílias que enfrentam custos catastróficos devido à 
tuberculose.

Delineamento de pesquisa:
• Estudo transversal com amostragem representativa nacional de pessoas com TB 

tratadas em unidades de saúde do Brasil
• Tamanho da amostra: 760 pacientes
• Instrumento da Pesquisa: questionário (1h) sobre a experiência de pacientes e 

familiares durante um episódio de diagnóstico e tratamento de TB. Cada paciente 
relatou gastos, perda de tempo, medidas de enfrentamento, renda, despesas 
domésticas anuais e seus bens. 



Metodologia: protocolo, instrumento, analises



Metodologia: protocolo, instrumento, análises

Instrumento de pesquisa de custos de pacientes no Brasil

Outros documentos de pesquisa 
• Lista de verificação de monitoramento de pesquisa 
• Procedimentos operacionais padrão

• Papel (Word, dicionário no Excel) 
• Banco de dados Eletrônico:
https://enketo.ona.io/x/KqPHrsEy



Metodologia: protocolo, instrumento, análises

Source: Brazil TB patient cost survey electronic instrument (Ona.io) dashboard https://enketo.ona.io/x/KqPHrsEy

Adaptamos os programas de 
análise da OMS:
• O banco de dados do ONA

foi gerado em CSV 
• Adaptamos as variáveis da 

instrumento genérico para 
o Brasil



Metodologia: protocolo, instrumento, análises

• A Pesquisa utilizou duas adaptações diferentes baseados nos 
estudo prévios do IBGE:

• A pesquisa de orçamento familiar- POF - livro 6 com perguntas 
detalhadas sobre consumo familiar 

• Os Critério de Classificação Econômica Brasil ou CCEB- ou 
apenas Critério Brasil é um padrão de classificação 
socioeconômica, realizada com base nos domicílios. 
Consiste em uma maneira de medir o poder de compra da 
população e segmentar os indivíduos em classes.

Fonte: Pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018 : primeiros resultados/ IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro: IBGE, 2019. 69 p. ISBN 978-85-240-4505-9
https://www.abep.org/criterio-brasil



Metodologia: protocolo, instrumento, análises

CCEB

POF



Metodologia: protocolo, instrumento, análises

Ocorrência de 
custos catastróficos
no Pesquisa do 
Brazil

*Indicador principal Custos diretos
médicos

Custos diretos
não médicos

Diferença da Renda 
familiar autorrelatada 

pré-TB e no diagnóstico 

Renda familiar total antes da TB
> 20%

+ +

1. Abordagem diferença da renda para custos indiretos (principal)*



Metodologia: protocolo, instrumento, análises

Ocorrência de 
custos catastróficos
no Pesquisa do 
Brazil

&  alternativo -
análise de 
sensibilidade

Custos diretos
médicos

Custos diretos
não médicos

Perda de tempo 
medida por hora 

do salário 

2. Abordagem de capital humano para custos indiretos (sensibilidade)

Renda familiar total antes da TB
> 20%

+ +

3. Abordagem de diferença da renda para custos indiretos (sensibilidade)

Rendimento estimado com base na
propiedade dos bens do agregado domiciliar e 

nas caracteristicas da moradia

> 20%

+ +
Custos diretos

médicos
Custos diretos
não médicos

Diferença da Renda 
familiar autorrelatada 

pré-TB e no diagnóstico 



Metodologia no Pesquisa do Brasil: protocolo, instrumento, análises

1. Conversão
do banco de 

dados
2. Limpeza do 

banco 3. Geração de 
variáveis 4. Imputação

(incl. fase de 
extrapolação) 5. Preparação

para tabulação

6. Figuras em
formato

Rmarkdown -> 
HTML



Resultados

Participantes: 603 pacientes
Custo incorrido por famílias afetadas por TB/episódio: US$ 1573
Proportion of TB-affected with catastrophic costs: 48%



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (1)
Amostra

538 DS-TB

65 DR-TB

Amostra do estudo: 603 pacientes elegíveis com TB foram entrevistados

clusters

Source: Painel ONA.io para monitoramento de coleta de dados pesquisa do Brasil

Source: LabEpi coleta de dados no Brasil



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (2)
Características da amostra

61% Sexo masculino 61% Idade 25-54 anos

82% Casos novos de TB 63% Na fase de continuação

23.3%
Desempregados antes 
da TB

10% HIV-TB coinfectados

16.6% Plano privado de saúde 61.5%
Não recebem auxilios de 
proteção social

48.2%
Responsáveis pela 
renda familiar

US$599
Renda familiar média 
mensal pré-TB



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (3)
Nível e Composição dos custos incorridos pelos pacientes com TB

Custo do episódio TB, media: US$ 1573

US$ 122    

US$ 422

US$ 1030



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (4)
Nível e Composição dos custos incorridos pelos pacientes com TB

$2.660 

$1.437 

$1.094 

$76 

$52 

$1.142 

$980 

$421 

$87 

$41 

$1.573 

$1.030 

$416 

$85 

$42 

Episódio, total

Indireto (variação de renda)

Pós-diagnóstico, não médico

Pós-diagnóstico, médico

Pré-diagnostico, médico e não médico

Todos DS-TB DR-TB



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (5)
Proporção de famílias afetadas por TB que enfrentaram custos catastróficos

48 % enfrentaram custos catastróficos
78,5% dos DR-TB pacientes enfrentaram custos 
catastróficos comparados com 44,4% of DS-TB patients



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (5.1)
Proporção de famílias afetadas por TB que enfrentaram custos catastróficos

22 % enfrentaram custos catastróficos 49 % enfrentaram custos catastróficos



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (6)
Quem tinha maior probabilidade de incorrer em custos catastróficos?

 Pacientes com TB e HIV coinfetados
com têm 3 (IC: 1.1-8.6) mais chance

 Trabalhadores autônomos têm 2,7
(IC: 1.1-6.5) mais chance

 O ensino médio ou superior foi um 
fator de proteção.



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (7)
Proporção de pacientes com TB que vivem abaixo da linha da pobreza

A tuberculose empobreceu os pacientes com 
tuberculose e suas famílias. A taxa de 
pobreza aumentou durante o episódio de 
TB de 16% para 25%. Durante a 
tuberculose, 68% das famílias afetadas por 
tuberculose mais pobres caíram para menos 
de US$ 1,9/dia.



Situação de emprego de pacientes com TB

Antes do episódio de TB Durante o episódio de TB

68% estavam empregados 48% estavam empregados



PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL DE CUSTO DO PACIENTE DE TB (8)
Mecanismo de enfrentamento dos custos e impactos sociais

Pacientes com TB (tratamento de 
primeira linha) (N=538)

Pacientes com DR-TB (N=65) Total (N=603)

Mecanismo de enfrentamento
Empréstimo 151 (28.1%) 21 (32.3%) 172 (28.6%)
Venda de ativos 38 (7.1%) 11 (16.9%) 49 (8.1%)
Um dos acima 169 (31.5%) 24 (36.9%) 193 (32.1%)



Considerações para atingir a meta de custo 
catastrófico zero



Implicações da pesquisas de custos para ações políticas 
Discussões sobre as políticas impactam em duas 
áreas principais:

1. Os custos podem ser mitigados mudando a prestação 
de serviços de saúde para o cuidado centrado no 
paciente garantindo a cobertura universal de saúde
mudanças no acesso e na qualidade da assistência

2. Quaisquer custos restantes podem ser mitigados 
melhorando proteção social e colaborações
multissetoriais
 implicações para a proteção social e determinantes 
sociais mais amplos

Objetivo 3: garantir vidas saudáveis e promover 
o bem-estar para todos em todas as idades

ODS 3.3: Acabar com a epidemia de TB

ODS 3.8: Atingir cobertura universal de saúde

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em todos os lugares
ODS 1.3: Implementar, em nível nacional, 
medidas e sistemas de proteção social 
adequados, para todos, incluindo pisos, e até 
2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e 
vulneráveis



A fome nossa de cada dia...

https://oglobo.globo.com/rio/garimpo-contra-
fome-sem-comida-moradores-do-rio-recorrem-
restos-de-ossos-carne-rejeitados-por-
supermercados-25216803



Lições aprendidas na pesquisa para as políticas públicas
2) Melhorar a prestação de serviços e o 
financiamento de TB:

• Melhorar o acesso, qualidade e trabalho integrado 
dos programas de HIV e TB

• Ampliar e melhorar os serviços de tuberculose na 
APS

• Ampliar o acesso a Vitamina B6(Piridoxina) a todos 
em uso de isoniazida e do etambutol

• Descentralizar o acesso ao diagnóstico de TB e ILTB

3) Melhorar o suporte social específico para 
TB:
• Distribuição de cesta básica e vale transporte para 

atender às necessidades específicas dos pacientes 
com TB

1) Expansão das intervenções de proteção social existentes 
para pacientes com TB
• Fazendo TB um critério de elegibilidade para o programa de transferência 

de renda

4) Proteção do trabalho:
Endossar e implementar proteção laboral eficaz para 
pacientes com TB
Criação de programas de treinamento para reposição no 
mercado de trabalho

Perda de 
renda

Custos 
médicos

Custos não 
médicos



Como melhorar as políticas públicas para TB?

Perda de 
renda

Custos 
médicos

Custos não 
médicos

apoio social administrativo

ajuda financeira

Acesso a cuidados médicos

ajuda alimentar



Próximos passos
 04 de novembro - Reunião de disseminação entre Ministério da Saúde e Ministério da 

Cidadania

 Março de 2022: Seminário para disseminação e discussão de proposta para implementar 

ações Tb sensíveis e TB especificas para alcançar as meta de custo catastrófico Zero

 Outubro de 2021: após a liberação da publicação do CDC e da OMS, enviar o manuscrito 

para o periódico (PLOS ONE)

 Até 2025: Realizar o próximo inquérito para monitorar o indicador de custo catastrófico 



Equipe do Primeiro Inquérito Nacional de Custos





Obrigada!
Gracias!
Thank you!
@ethel.maciel@gmail.com

@ethelmaciel


