
 
 

NOTA DE APOIO DA PARCERIA BRASILEIRA CONTRA A TUBERCULOSE AO TRATAMENTO DA TB 
NO BRASIL E EM RELAÇÃO AO ALERTA DIVULGADO PELO OBSERVATÓRIO DA TUBERCULOSE 
 

 
A Parceria Brasileira contra a Tuberculose (Stop TB/Brasil) – grupo formado por 

representantes do governo, sociedade civil, academia, representações de fóruns e redes, 
agências internacionais e iniciativa privada, que atua há 14 anos atua em ações amplas no 
controle da tuberculose – vem por meio desta nota manifestar seu apoio a Nota Informativa 
004/2018-CGPNCT/DEVIT/SVS/MS, emitida em 09.05.2018 (link abaixo), que faz alusão ao alerta 
divulgado pelo Observatório Tuberculose Brasil. 

 
A reportagem replicadas várias vezes, se remete à entrevista veiculada no Programa 

VideoNews da BandNews e reproduzida no portal Uol Mais, afirmando que " com o tratamento 
atual as pessoas estão curando menos e morrendo mais.". Entendemos que a divulgação 
massiva desta informação, sem qualquer opinião mais avalizada e, principalmente, sem a 
posição do gestor nacional sobre o tema, somente contribui para a criação de um ambiente de 
confusão e descrença na adesão e na qualidade dos medicamentos ofertados pelo Sistema 
Único de Saúde. 

 
O enfrentamento da tuberculose no Brasil, doença que mata mais de cinco mil pessoas 

por ano no país, requer ações responsáveis e compromisso com a informação correta e 
direcionada para a busca dos processos de recuperação e cura das pessoas afetadas. A 
semeadura de pesquisas parciais, eivada de vícios, presta um desserviço a todas as ações 
governamentais e comunitárias de ampliação de informações e, principalmente, ao combate ao 
estigma e descriminação. Ao multiplicar estes relatos se amplia também para o prejuízo da 
confiança no tratamento oferecido, que está em sintonia com os consensos mundiais e 
cumprem com os protocolos de boas práticas de produção. 

 
A Parceria Brasileira está atenta a esta questão, acompanhando em diversos fóruns sua 

implantação e monitoramento, e não reconhece, nem compactua com qualquer ação isolada 
que visem atingir de forma perigosa estas questões tão caras as pessoas com tuberculose, suas 
famílias e contextos. O atual esquema de tratamento é uma conquista de toda a sociedade, sua 
manutenção e ampliação é um compromisso de todos os que atuam neste cenário, num clima 
de cooperação e busca pelas evidências científicas, muito além do que as mídias divulgam sem 
a devida comprovação. 
 

Brasília, 10 de maio de 2018. 
 

Secretaria-Executiva da Parceria Brasileira contra a Tuberculose (Stop TB/Brasil) 
 
 
Nota Informativa 004/2018-CGPNCT/DEVIT/SVS/MS 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/maio/09/SEI-MS---3723338---Nota-

Informativa-sobre-Alerta-do-Observatorio.pdf 
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