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Os resultados do país refletem quantas das 14
políticas-chave recomendadas internacionalmente
estão em vigor em nível nacional, com base no
relatório Step Up for TB 2020.

“Sem dados” e “N/A” excluídos do denominador da pontuação geral de adoção.

Adoção das políticas-chave
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Quadro de políticas-chave da TB
As políticas nacionais indicam ...

Diagnóstico da TB
... um diagnóstico molecular rápido (DMR) como teste inicial para TB
... TB LAM urinária para diagnóstico de rotina da TB em pessoas que vivem com HIV (PVHIV) e o teste é usado por rotina
tanto em pacientes internos (IPD) como externos (OPD) **
... Teste de resistência RIF e INH para todas as pessoas que iniciem o tratamento; pelo menos teste de resistência FLQ para
todas as pessoas com TB-RR; e métodos DST disponíveis no país para RIF, INH, FLQs, Bdq, Dlm, Lzd e Cfz, quando esses
medicamentos são utilizados em tratamentos tratamento1

Tratamento da tuberculose e modelos de cuidados
... tratamento descentralizado da TB-DR para unidade de saúde primária (APS) e em casa2, **
... uso rotineiro de regimes livres de injetáveis para crianças com TB-DR não complicada
... uso de um regime totalmente oral mais curto modificado para adultos elegíveis com TB-DR, seja para uso de rotina ou
pesquisa operacional3
N/A

... sem limitação à rotina,4 uso combinado de Bdq e Dlm5 mais de 6 meses **

***

Prevenção da TB
... um regime de tratamento preventivo da TB (TPT) mais curto (3HP, 3RH, 4R ou 1HP) 6
... contatos domiciliares de uma pessoa com DS-TB e DR-TB bacteriologicamente confirmados são investigados quanto
a sinais e sintomas da TB **
... PVHIV são elegíveis para TPT
... contatos domiciliares de uma pessoa com DS-TB bacteriologicamente confirmado são elegíveis para TPT,
independentemente da idade **

Compra de medicamentos para tuberculose
O país está inscrito no Procedimento de Registo Colaborativo da OMS (CRP) 7
Aprovação da autoridade reguladora estrita (SRA) 8 e / ou Pré-qualificação da OMS (PQ) 9 exigida para importação
de medicamentos para TB comprados com financiamento doméstico
Qualidade do produto garantida pela SRA e / ou OMS PQ é exigida para a aquisição de medicamentos
para TB fabricados localmente

LEGENDA Esta política está em vigor em nível nacional?

Sim

Parcial

N.º

Sem dados N/A Não aplicável

(*) Fonte: OMS e Stop TB Partnership (acessado em outubro de 2020). (**) Estes dados são compostos por dois ou mais indicadores individuais. “Sem dados” é utilizado quando não há “dados” para
um ou mais dos indicadores individuais considerados. (***) Bdq e/ou Dlm não são indicados nas políticas nacionais de tratamento de rotina.
(1) Abreviaturas: rifampicina (RIF), isoniazida (INH), fluoroquinolona (FLQ), TB resistente à rifampicina (RR-TB), bedaquilina (Bdq), delamanida (Dlm), linezolida (Lzd), clofazimina (Cfz). (2) Tratamento
DR-TB : a iniciação e o acompanhamento podem ser feitos numa unidade de APS e os medicamentos podem ser tomados em casa. (3) Modificações no regime mais curto padronizado (além das duas
substituições de medicamentos permitidas pela OMS) incluem a substituição do injetável por bedaquilina ou outras modificações. (4) Exclui prolongamentos para além de 6 meses mediante aprovação
especial (por exemplo, conselhos ou grupos de especialistas); também exclui países que permitem prolongamentos para além de 6 meses, mas por uma duração específica (por exemplo, 36 semanas).
(5) O uso combinado de Bdq e Dlm pode ser limitado a certos grupos de pacientes. (6) 3HP: rifapentina 3 meses mais isoniazida administrada semanalmente; 3HR: 3 meses de rifampicina mais
isoniazida administrados diariamente; 4R: 4 meses de rifampicina administrada diariamente; 1HP: 1 mês de rifapentina mais isoniazida administrada diariamente. (7) O CRP acelera o registro através
da partilha imediata de dossiês de medicamentos com as autoridades reguladoras nacionais de medicamentos (https://extranet.who.int/prequal/content/collaborative-procedure-acceleratedregistration). Data foram recolhidos por meio de uma revisão documental (https://extranet.who.int/prequal/content/collaborative-procedure-accelerated-registration). (8) Para mais informações sobre
SRAs: https: https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/TRS1010annex11.pdf?ua=1 (definição da OMS de SRA na página 356). (9)O PQ da OMS avalia medicamentos e
ingredientes farmacêuticos ativos para garantir que são seguros, apropriados e que respeitam padrões de qualidade rigorosos: https://extranet.who.int/prequal/content/what-we-do.

Para ler o relatório completo Step Up for TB 2020 com os resultados
de todos os 37 países, stoptb.org/SUFT and msfaccess.org/stepupfortb

