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Ao publicar a 7ª edição do livro Controle da tuberculose: uma proposta 
de integração ensino-serviço, 27 anos depois de seu lançamento, estamos 
convictos de termos participado, com numerosos profissionais da área 
da saúde no Brasil, de um projeto de sucesso. 

Constatamos a correta convicção, identificada em 1987, da necessidade 
de aproximação e integração entre o ensino acadêmico e os tradicio-
nalmente realizados para capacitar profissionais dos serviços de saúde, 
carentes de uma formação adequada para a realidade, na qual a tuber-
culose sempre se constituiu em importante problema.

Desde a 1ª edição houve o cuidado de fornecer aos docentes material 
didático complementar. Inicialmente, este material consistia em um 
conjunto de slides e descrições adicionais em vídeo  – isso quando a 
informática ainda dava seus primeiros passos. A 5ª edição foi acompa-
nhada de CD-ROM que, além do próprio livro em versão eletrônica, 
contemplou propostas de currículo, roteiros de discussão e material 
audiovisual composto de filme e um conjunto de projeções e imagens 
radiográficas que têm servido de suporte a muitas apresentações em 
todo o país. 

O conteúdo inovador era resultado das diretrizes do SUS e da Reforma 
Sanitária então em curso. Nos anos 1980, testemunhamos a integração 
que se antecipava historicamente ao SUS ao priorizar, na atenção básica, 
um tratamento padronizado de alta eficácia e a universalização de 
acesso, com a descentralização progressiva da gestão dos programas de 
tuberculose estaduais para os municípios. Isso resultou na redução dos 
indicadores de morbidade e mortalidade até o limite da introdução da 
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epidemia provocada pelo HIV e de determinantes sociais e econômicos, 
ainda não vencidos, em importantes segmentos da população brasileira.

As quatro primeiras edições foram realizadas em parceria com a Cam-
panha Nacional Contra a Tuberculose/Ministério da Saúde e do Núcleo 
de Tecnologia Educacional para a Saúde (Nutes/UFRJ). Desde o início 
da década de 1990, todas as edições foram coordenadas pelo Centro de 
Referência Prof. Hélio Fraga. 

Com uma tiragem esgotada de 22 mil exemplares, a 5ª edição teve a 
parceria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e contou 
com a participação de cerca de 60 especialistas, entre autores e colabo-
radores, tanto das universidades quanto dos serviços de saúde. 

A 6ª edição foi publicada em 2008 e teve como estratégia implementar 
e qualificar a descentralização e a municipalização das ações de con-
trole da tuberculose. Portanto, desenvolveu-se como uma proposta de 
educação a distância, de qualidade, em controle e assistência à tubercu-
lose para profissionais da saúde de nível superior que trabalhassem na 
assistência da doença em todo o Brasil. Os conteúdos foram atualizados 
e adequados para o curso a distância. Atualmente, o livro é importante 
fonte brasileira para consultas sobre tuberculose e material didático 
para cursos presenciais ou remotos.  

O país necessita de profissionais capacitados para enfrentar problemas 
de saúde importantes como a tuberculose. Resultado do esforço desen-
volvido com a colaboração de técnicos das várias esferas de governo 
vinculados ao Programa de Controle da Tuberculose e professores uni-
versitários, esta obra resultou em material essencial e de referência. Até 
a 6ª edição atingiu uma tiragem de cerca de 50 mil exemplares impres-
sos e distribuídos. Isso sem computar as numerosas cópias, integrais ou 
parciais, realizadas diretamente ou baixadas da internet. 

O projeto visando à adaptação do material para educação a distância foi 
iniciado em 2005, por meio do convênio do Centro de Referência Prof. 
Hélio Fraga e a EAD/Ensp/Fiocruz. Com o início das atividades, em 
maio de 2007, o Projeto Fundo Global Tuberculose – Brasil, financiadas 
pelo The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria.  

A 7ª edição aborda a realidade do Sistema Único de Saúde e da evolução 
social, econômica, cultural e política do povo brasileiro. Estamos atentos 
às contradições que são parte da sociedade e sempre na óptica crítica da 
independência que dialoga com os governos e com os controles sociais.



15

Quem acompanhou este projeto, na sequência das sete edições, sabe que 
ele sempre esteve em evolução, registrando as transformações políticas, 
sociais e econômicas aqui e no mundo todo. Foram usadas referências 
de conferências, fóruns, resoluções e deliberações da Assembleia Geral 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Portanto, a publicação é 
muito mais do que um conteúdo para ensino ou consulta: é um devir 
da nossa saúde pública e do problema da tuberculose. 

Pensamos que este livro é um olhar brasileiro sobre si mesmo. É uma 
síntese das grandes questões que os profissionais de saúde e os estu-
dantes enfrentam entre as atividades didáticas e seu agir em qualquer 
circunstância. Além de discutir o problema da tuberculose, procura 
refletir sobre o SUS em termos da nossa sociedade e das formulações 
teóricas sobre a sua evolução.

Aproveitamos para, em nosso nome e de todos os nossos colegas do 
Centro de Referência Professor Hélio Fraga, reconhecer o papel do Dr. 
Germano Gerhardt, pelo seu pioneirismo ao participar da 1ª edição 
deste livro. 

Por fim, importa destacar que a nova edição insere-se no esforço ora 
desenvolvido, no âmbito da Fiocruz, de criação de um programa ins-
titucional para enfrentamento da tuberculose, denominado Fio-Tb. A 
criação do Fio-Tb é a resposta da Fiocruz à necessidade de uma instância 
de articulação, convergência e otimização entre suas diversas unidades 
para, de forma coletiva e inovadora, enfrentar a questão da tuberculose 
nas suas várias dimensões: técnico-científica, política, humana e social.

Este livro, sob novos enfoques conceituais e diretrizes didático-pedagógi-
cas, leva-nos à convicção de que seus autores sempre estiveram no cami-
nho certo para o fortalecimento do controle da tuberculose em nosso 
país, tornando o sonho de 1987, época da primeira edição, realidade.

Paulo Gadelha
Presidente da Fiocruz 
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