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Em 2014, coordenou o Projeto Controle de Tuberculose em Hospitais ainda em andamento com
financiamento MS/FIOCRUZ cujo objetivo era estabelecer planos de ação relativos à
Biossegurança em unidades localizadas em 05 municípios de 04 estados brasileiros com alta
prevalência de TB. Teve-se como produtos 05 manuais de biossegurança elaborados e a
realização de inquérito tuberculínico para profissionais de saúde de cada Unidade incluída com
a abrangência em torno de 2000 profissionais. Os resultados foram apresentados no Encontro
Nacional REDE TB em 2014. Em 2015, iniciou-se outros dois projetos de pesquisa “Controle
de Infecção em Unidades de Atenção Básica, no Rio de Janeiro” e “Avaliação de Novas
Estratégias para o Controle da TB no território de Manguinhos”, com financiamento respectivo
PAPES/CNPq e SMS/FIOCRUZ.
Na linha de capacitações, a Rede TB promoveu/participou de inúmeras capacitações algumas
destas em parceria com PNCT/MS tanto para profissionais de saúde da Rede Básica como em
nível terciário com a abrangência desde estados da região Norte e Nordeste até Sul.
Em 2014-2015, 100 profissionais da AP 3.1 foram capacitados com vistas a biossegurança e o
diagnóstico e tratamento da ILTB e foi realizado um inquérito investigativo numa creche
localizada na AP 3.1. Participou da elaboração do “Alerta sobre TB em profissionais de saúde”
publicado na web na página da CVE/SP. (http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilanciaepidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/tuberculose/documentos-tecnicos/).
Em relação a seminários, houve a participação da equipe coordenadora, até o momento atual,
em todos os Encontros Nacionais da REDETB com apresentação de palestras e/ou trabalhos e
em 2014, da Agenda Nacional de Pesquisa em TB
Recentemente, a Rede TB juntamente com o PNCT-MS participou ativamente na revisão de
indicadores de controle de infecção por TB a serem divulgados em 2016 pela OMS e pela
Working Group da UNION - End TB Transmission Initiative (ETTI) e também exerce assessoria
para o PNCT-MS na elaboração de indicadores na Área de Biossegurança em Tuberculose.

