
 

 

 

A área de mobilização social da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose – 

Rede TB realizou um levantamento comunitário com o objetivo de compreender as 

principais barreiras de acesso à terapia preventiva da TB (TPT) no Brasil, a partir da 

incorporação dos tratamentos preventivos de curta duração. 

 O levantamento foi realizado em 05 capitais e suas respectivas regiões metropolitanas 

do país, entre 01 de julho e 12 agosto de 2022, sendo consideradas elegíveis 

contactantes de pessoas em tratamento para tuberculose e/ou pessoas que vivem com 

HIV e /ou Aids (PVHAs).  

 Entre os principais achados destacamos o desconhecimento e/ou desinformação dos 

familiares e usuários dos serviços públicos de saúde em relação à possibilidade de 

tratamentos preventivos para tuberculose bem como a dificuldade em diferenciar 

tratamento preventivo e tratamento de tuberculose ativa. Da mesma forma ficou 

evidente a fragilidade das informações sobre a TPT em outros grupos vulneráveis, tais 

como as PVHAs.   

Outro aspecto relevante se refere a falta de diálogo sobre o tema nos serviços de saúde, 

55% das pessoas entrevistadas nunca conversaram com seu médico ou outro 

profissional de saúde sobre o TPT. Ainda 53% dos entrevistados nunca realizou nenhum 

tipo de teste diagnóstico para tuberculose, entre PVHAs este percentual é de 36% dos 

entrevistados. Estas evidências contrariam as recomendações do Ministério da Saúde, 



que orienta a realização de testes para todas as pessoas contactantes de pacientes com 

tuberculose, principalmente as crianças e pessoas que vivem com HIV e/ou Aids.  

De todos os entrevistados que realizaram TPT, segundo as recomendações do MS, 98,5% 

concluiu o tratamento, o que contradiz os discursos que sugerem que os usuários de TPT 

têm dificuldades na adesão ao tratamento.  

O levantamento conclui que a principal barreira para o TPT é a omissão, isto é, a ausência 

da oferta do tratamento pelos serviços, fato que aponta para a fragilidade das políticas 

de prevenção da tuberculose no país, embora o Ministério da Saúde do Brasil considere 

que “o tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis – ILTB é uma 

das principais estratégias para a eliminação da tuberculose (TB) como problema de 

saúde pública no Brasil1”. Desde 2021, está disponível no SUS o regime mais curto e mais 

cômodo, para TPT - o “3HP”.  Trata-se de um regime medicamentoso com  rifapentina + 

isoniazida, uma vez por semana, durante 12 semanas (3 meses)2. Contudo apenas 3% 

dos entrevistados apontam que tiveram acesso a esta terapia. 

Os principais resultados do levantamento evidenciam a fragilidade e a negligência que 

se estabeleceu ao longo dos últimos anos, nas instâncias implementadoras e executoras 

das políticas públicas de saúde, em todos os níveis de governo. A reorganização dos 

serviços de tuberculose, fortemente impactados pela pandemia de Covid-19, é urgente 

para a execução efetiva dos protocolos, há tempos estabelecidos, para a prevenção da 

tuberculose, em especial o mapeamento de contactantes de tuberculose e a 

implementação e a garantia de acesso a regimes de curta duração como o 3HP. 

 

 
1 https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/tuberculose/o-

tratamento-da-infeccao-latente-pelo-mycobacterium-tuberculosis.pdf 
2 https://www.saude.go.gov.br/files/sistemas/silt/NOTA-INFORMATIVA-N-5-RIFAPENTINA.pdf e 

https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/202204/13085617-nota-tecnica-399-2021-rifapentina-
para-iltb.pdf 
 

https://www.saude.go.gov.br/files/sistemas/silt/NOTA-INFORMATIVA-N-5-RIFAPENTINA.pdf
https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/202204/13085617-nota-tecnica-399-2021-rifapentina-para-iltb.pdf
https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/202204/13085617-nota-tecnica-399-2021-rifapentina-para-iltb.pdf
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BARREIRAS PARA O ACESSO 
A TPT NO BRASIL: 

UM LEVANTAMENTO 
COMUNITÁRIO



DESAFIOS / CHALLENGE
Compreender as principais barreiras de
acesso à terapia preventiva a TB no Brasil a
partir da incorporação dos tratamentos
preventivos de curta duração.

Understand the main barriers regarding access
to preventive therapy to TB in Brazil based on
the incorporation of short-term preventive
treatments.
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Alta carga de TB  /  High TB load

Alta carga de Coinfecção TB/HIV  /  High load of TB/HIV coinfection

Sistema público de saúde, acesso universal e gratuito  /  Public health system, universal 
and free access

Diagnóstico e tratamento - atenção primária  /  Diagnosis and treatment – primary 
attention

TPT – protocolo instituído desde 2015  /  TPT – protocol adopted since 2015
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BACKGROUND



Instrumento de coleta objetivo / 
Objective collection tool

Participação  comunitária / 
Community participation

Survey – online e F2F 
/

Online and F2f survey

5 macrorregiões /
5 macro regions 
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MÉTODOS / METHODS



ELEGÍVEIS/ ELEGIBLE

CONTATOS DE TB
TB CONTACTS

PVHA 
PLWHA



respondentes
respondents

01 de julho  e 12 de agosto
july 1st and august 12th

COLETA DE DADOS / DATA 
COLLECTION

205 PERÍODO



NORTE

NORDESTE

CENTRO 
OESTE

SUDESTE

SUL

Manaus

Recife 

Rio de Janeiro

São Paulo

Porto 
Alegre

Campo 
Grande

REGIÕES / REGIONS



RESULTADOS  
RESULTS



PERFIL/ PROFILE

55%

FEMININO /
WOMAN

3%
TRANSGÊNERO /
TRANSGENDER

47%

53%

CONTATOS TB / TB CONTACTS

PVHA / PLWHA



PERFIL/ PROFILE

NEGROS E PARDOS / 
BLACK AND BROWN

BRANCOS /
WHITE

56% 44%
36-45 anos / years old

66+ anos / years old

18 - 25 anos / years old

56 - 65 anos / years old

46 - 55  anos / years old

26 - 35 anos / years old

56% 44% 25,9%

23,9%

22%

12,7%

11,7%

4,9%

da amostra possui ensino médio
completo.
of the sample completed high
school.

55%



CONTATOS TB
TB CONTACTS

CONHECIMENTO SOBRE TBT / 
KNOWLEDGE ABOUT TBT

DESCONHECE
DOES NOT KNOW

38% 55% PVHA
PLWHA

27%



ACESSO TPT

37%

Nunca conversou com 
médico sobre TPT  

34%  única vez  

ACESSO TPT
TPT ACCESS



Nunca conversou
com médico sobre TPT

55% Única vez34%



CONTATOS TB / TB CONTACTS78%

53%

36%

NENHUMA TESTAGEM / NO TB TESTING

PVHA / PLWHA



REALIZOU TPT
REALIZED TPT

29%
98,5%

CONCLUÍRAM
CONCLUDED

41% NÃO SABE 
A MEDICAÇÃO
DON’T KNOW
THE MEDICATION

3% 3 HP



CASO FOSSE 
OFERTADO TPT?
IN CASE YOU 
WERE OFFERED 
TPT?

COM CERTEZA

56% 44%66%

ENTRE PVHA / 
AMONG PLWHA

56% 44%83%



Eu nunca ouvi falar em um tratamento para prevenir a TB,
nunca fiz um exame de TB e eu me trato em um serviço bom, são
bem atenciosos. Como eu faço para saber deste tratamento
para prevenir a tuberculose? Eu tenho medo, eu sei que tem
muitas pessoas que vivem com HIV que morrem de TB.

“
”PVHA - RJ



I have never heard about a treatment to prevent TB, have
never done na TB exam and I treat myself on a good service,
they are very thoughtful. What should I do to get to know
about this treatment to prevent tuberculosis? I am scared, I
know there are a lot of people that live with HIV and die of TB.

“
”PLWAH - RJ



Eu venho como meu marido acompanhar o
tratamento dele de TB, nunca me
perguntaram nada no serviço, nunca fiz
exame.
“ ”Contatante TB - Porto

Alegre



I come with my husband for his TB
treatment, no one ever asked me anything at
work, I never took an exam.“ ”TB contact - Porto Alegre



CONCLUSÕES
CONCLUSIONS



TPT – a principal barreira é a 
prescrição, a resistência em 
prescrever. Os pacientes aderem a 
TPT, mesmo em esquemas de longa 
duração.  /
TPT – main barrier is prescription, the 
resistance to prescribe. Patients adopt 
TPT, even on long-term schemes.



Fragilidade das políticas públicas para TPT no 
Brasil - TPT não está consolidada na rotina dos 

serviços  /  
Weakness of TPT public policies in Brazil – TPT is not 

consolidated on service routine.

Fragilidade das ações de rastreamento de contatos TB /
Weakness of TB contact tracing actions

Incorporação 3HP 2020, contudo o acesso segue 
extremamente restrito /

Incorporation 3HP 2020, however access continues 
extremely restrict

Falta de informação sobre TPT  - invisibilidade da TPT 
nos serviços de saúde /
Lack of information on TPT  - invisibility of TPT 
on health services

Dificuldade de diferenciar tratamento 
preventivo/tratamento convencional /

Difficulty of distinguishing preventive treatment and 
conventional treatment

Ausência de espaços de diálogos sobre TB / 
Lack of dialogue spaces about TB
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