
 

Campinas, 28 de janeiro de 2011 

 

 

Propostas para o Programa de Controle da Tuberculose  

 
 Em 2009, visando aumentar a cobertura de investigação de Sintomáticos 

Respiratórios (SR) e dar visibilidade ao Programa de Controle da Tuberculose, 
realizamos a primeira campanha municipal  conseguindo alcançar  65,8 %  de 

cobertura. Preconiza-se que 1% da população seja SR e a meta é que se 
investigue 70%, ou seja, em Campinas  teríamos que investigar por volta de 

7400 pessoas ao ano (população IBGE 2000). 
   
 Em 2010 foram propostas pelo  Centro de Vigilância Epidemiológica 

(SES) duas campanhas de busca ativa de SR das quais participamos apenas 
de uma (em março), sendo investigado 56,5%  da população-alvo neste ano. A 

grande perda de RH no primeiro trimestre e a campanha de vacina  contra 
Influenza H1N1 podem ter dificultado a execução das atividades dessa 

campanha. 
 Nos anos anteriores nossa cobertura anual não ultrapassou 53% , 

indicando que há necessidade de estimular a busca de SR pelas Unidades de 
Saúde (US), sendo a campanha apenas uma das estratégias para isso. 
  

Propomos  que ao invés de realizarmos uma campanha concentrada em 
alguns dias, sejam desencadeadas outras estratégias: 
  
1- Aumentar na rotina a busca de SR: contratar com as US o cumprimento da 

meta mensal, a partir de fevereiro, e a manutenção  da qualidade de toda a 

linha do cuidado – tratamento, redução do abandono, implantação do DOT e 
seguimento do paciente.  
 

2- Ampla divulgação nas mídias da comemoração do Dia Mundial da 
Tuberculose e  informações sobre  sintomas, diagnóstico  e tratamento da 

doença: jornal impresso,  rádio, televisão, mídia eletrônica , painéis fixos da 
PMC. 

Para isso contaremos com a parceria de outras Secretarias.  
 
3- Elaboração do boletim epidemiológico eletrônico (e se possível impresso) – 
com divulgação em março. ( boletim foi elaborado e recebeu premio do 
CVE) 

  

4- No dia 24/03 – evento comemorativo  na praça Rui Barbosa (centro) e outros 
locais conforme a capacidade de organização das equipes do CS - Ouro Verde, 
rodoviária, praça da Concórdia , etc. ( evento realizado) 
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5- Contato com empresas, escolas e outros estabelecimentos da área de 

abrangência dos CS para ações educativas e parcerias na busca de SR. 
  

6- Premiação em novembro para as Unidades que alcançarem as metas do 

Programa de Controle de Tuberculose no ano de 2010. 
  

7- Articular junto ao Programa Cuidando do Cuidador / Serviço Médico ações 
que ajudem no monitoramento da transmissão da tuberculose entre 
profissionais de saúde.  

 
 
 


