
A tuberculose (TB) continua sendo sério 
problema de saúde pública no Brasil. 
Em 2021, foram registrados 72,6 mil 
casos novos e 4,7 mil mortes pela 
doença. 1.188 pessoas desenvolveram 
TB resistente a medicamentos.        

A TB é uma doença transmissível que 
afeta principalmente os pulmões e que 
tem como um dos principais sintomas a 
tosse por 3 semanas ou mais. 

Pessoas vivendo 
com HIV (PVHIV) 

têm 20 vezes mais 
risco de adoecer 

por TB 

Pessoas privadas 
de liberdade têm 

26 vezes mais 
risco de adoecer 

por TB

Pessoas em 
situação de rua 
têm 54 vezes 
mais risco de   

adoecer por TB

A população 
indígena tem 
3 vezes mais 

risco de adoecer      
por TB

Fonte: Sinan/SVS/MS e SIM/SMS/MS. Base de dados: atualização em maio de 2022.

Populações mais vulneráveis ao 
adoecimento por TB:

O que você sabe  
sobre tuberculose?  

Conheça o Plano Nacional pelo 
Fim da Tuberculose

2017

2021

2026

2031

2035

O Plano Nacional pelo Fim da TB possui           
4 fases de execução.

Está aprovado em portaria pelo               
Ministério da Saúde.

Foi elaborado com a participação da 
sociedade civil, pesquisa e coordenações 

locais de TB.
Ao final de cada fase de execução, 

o plano é revisto e passa por               
consulta pública.
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Estratégias para 2021-2025

Início da 3ª fase

Início da 4ª fase

Metas até 2035*:
- Redução da incidência em 90%; e
- Diminuição das mortes em 95%
*em comparação com os valores de 2015

Conheça os pilares do Plano 
Nacional pelo Fim da Tuberculose

Saiba mais!

O Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose 
é composto por 3 pilares. Cada pilar 

descreve uma série de objetivos a serem 
alcançados. Para cada objetivo, são 

recomendadas estratégias que orientam 
as ações de enfrentamento da TB nas 

instâncias federal, estadual e municipal. 

Pilar 1 

 Prevenção 
e cuidado 
integrado 

centrados na 
pessoa com 
tuberculose

Pilar 2 

Políticas 
arrojadas

 e sistemas 
de apoio

Pilar 3 

Intensificação 
da pesquisa 
e inovação 
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O plano classifica 
os municípios 
brasileiros de 
acordo com 

dados sociais 
e econômicos 

relacionados à TB. 
Essa classificação 

visa apoiar os 
gestores para 
compreender 

a realidade de 
seu território e 
definir ações 

adequadas às suas 
necessidades. 

Conheça as principais mensagens do
Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose

Pilar 1 - Prevenção e cuidado integrado 
centrados na pessoa com TB

Objetivos Principais mensagens

Diagnóstico 
oportuno e 

de qualidade 
implantado

Intensificar a busca ativa de  
pessoas com sintomas respiratórios 
(tosse) e a avaliação de contatos

Ampliar a oferta dos testes para 
diagnóstico e para a identificação 
da resistência a medicamentos

Organizar fluxos para o diagnóstico 
e fortalecer a rede laboratorial

Tratamento 
e cuidado integral 

implantados

Intensificar estratégias de adesão

Organizar a linha de cuidado da 
TB e fortalecer a integração entre 
equipes e serviços

Atividades 
colaborativas    

TB-HIV 
implantadas

Ampliar a oferta de exames  
para o diagnóstico do HIV em 
pessoas com TB 

Ampliar a oferta do tratamento 
da infecção latente por TB (ILTB) 
em PVHIV

Ampliar o acesso precoce à terapia 
antirretroviral (TARV) para pessoas 
com coinfecção TB-HIV

Prevenção 
intensificada

Ampliar a oferta de exames e do 
tratamento para ILTB em grupos 
com maior risco de adoecer por TB

Fortalecer as ações de controle 
de infecção

Populações 
vulneráveis 
priorizadas

Intensificar as ações de 
enfrentamento da TB de 
acordo com as características 
e necessidades das populações 
mais vulneráveis ao doecimento

Estabelecer parcerias com outros 
serviços e setores

Pilar 2 - Políticas arrojadas e sistemas de apoio  

Objetivos Principais mensagens

Compromisso 
político fortalecido

Desenvolver planos de TB com 
metas e ações adequadas à 
realidade local

Pactuar ações estratégicas em 
instâncias como as comissões 
intergestoras

Participação da   
sociedade civil 

fortalecida

Incluir a sociedade civil no 
planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações em TB

Fomentar e apoiar projetos de base 
comunitária e mobilização social 

Articulação     
intra e 

intersetorial 
fortalecida

Estabelecer parceria no setor 
saúde e em outros setores, 
principalmente a Assistência 
Social

Vigilância, 
monitoramento 

e avaliação  
fortalecidos

Aprimorar a vigilância da TB e a 
integração entre vigilância 
e atenção 

Fortalecer o monitoramento e 
avaliação da resposta nacional à TB

Pilar 3 - Intensificação da pesquisa e da inovação   

Objetivos Principais mensagens

Parcerias para  
pesquisa em TB 

estabelecidas

Definir a agenda de prioridades 
de pesquisa em TB 

Fortalecer a integração entre 
pesquisadores, programas de TB 
e sociedade civil

Novas 
tecnologias 
incorporadas

Incorporar as práticas baseadas 
em evidências e novas tecnologias 
para o enfrentamento da TB no 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

Conheça os principais compromissos 
internacionais pelo fim da TB:

Estratégia pelo Fim da TB 
da Organização Mundial da 

Saúde (2015)

SAÚDE E 
BEM-ESTAR3

Agenda 2030 dos Objetivos 
de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações 
Unidas (2015)

UNITED NATIONS
HIGH-LEVEL MEETING ON THE 
FIGHT AGAINST TUBERCULOSIS 

26 SEPTEMBER 2018, UNHQ, NEW YORK

HIGH-LEVEL MEETING ON THE 
FIGHT TO END TUBERCULOSIS 

 26 SEPTEMBER 2018, UNHQ, NEW YORK 

HIGH-LEVEL MEETING ON THE 
FIGHT TO END TUBERCULOSIS 

 26 SEPTEMBER 2018, UNHQ, NEW YORK 

POLITICAL DECLARATION OF  
THE UN GENERAL ASSEMBLY
HIGH-LEVEL MEETING

United 
Nations

Declaração Política da 
Reunião de Alto Nível da 

Assembleia Geral sobre o 
Fim da TB (2019)

Página 
sobre TB do 

Ministério da 
Saúde 

Biblioteca de 
publicações 

técnicas 
sobre TB  

Campanhas e 
materiais de 
comunicação 
sobre TB  

Contato das 
coordenações 
estaduais e de 
capitais da TB

Movimentos e coletivos 
da sociedade civil 

organizada que atuam 
na luta contra a TB

Precisa de alguma informação do 
Ministério da Saúde sobre TB? Saiba como 

solicitar acesso a informações públicas  
em saúde aqui.

Alguma dúvida ou sugestão? 
Entre em contato pelo e-mail 
tuberculose@saude.gov.br 

A visão do plano 
é um Brasil Livre 
da TB e suas 
metas estão 
alinhadas aos 
compromissos 
internacionais.

As estratégias 
para o período 
de 2021 a 2025 
foram pactuadas 
na Comissão 
Intergestores  
Tripartite.
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