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Este livro faz parte de um programa de formação que tem por objetivo 
desenvolver e implantar uma proposta de educação a distância para o 
controle e a assistência da tuberculose. Sua clientela é de profissionais da 
saúde de nível superior que trabalhem na rede do SUS em todo o Brasil. 

O material foi produzido a partir da atualização e adaptação para a 
educação a distância do livro Controle da tuberculose: uma proposta de inte-
gração ensino-serviço, já desenvolvido pelo Ministério da Saúde, em par-
ceria com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, seguindo 
as Normas Técnicas Nacionais. O processo de produção deste material 
ocorreu em oficinas de trabalho, que contaram com a participação de 
especialistas altamente capacitados de diversas categorias e inserções 
no campo da tuberculose. Juntamente com os especialistas dos estados 
e a assessoria pedagógica da EAD/Ensp em educação a distância, eles 
construíram, em um processo de trabalho coletivo, material didático 
norteado pelas competências identificadas como necessárias aos profis-
sionais da saúde que atuam no controle e na assistência à tuberculose.

No desenvolvimento dessa proposta, procuramos reconstruir o mate-
rial de modo a auxiliar municípios e estados a melhorar sua gestão e 
assistência à tuberculose, com foco na capacitação e atualização das 
diferentes categorias profissionais das equipes de saúde, tendo em vista 
ações interdisciplinares que possam atender às necessidades e deman-
das das políticas preconizadas pelo SUS. 

A presente edição agrega estratégias pedagógicas diversificadas. Dentre 
elas, podemos salientar questões provocativas e de reflexão apresen-
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tadas ao longo de todo o livro, que visam articular os conteúdos apre-
sentados com a realidade dos profissionais da saúde. Outros recursos 
como glossário, destaques de texto e textos complementares também 
são utilizados para facilitar a leitura e a compreensão dos conteúdos, 
além da proposta gráfica, que foi cuidadosamente pensada para tornar 
a leitura e o estudo mais agradáveis.    

Outra inovação foi a utilização de imagens da exposição “Imagens da 
Peste Branca: Memória da Tuberculose”, realizada em 1993, por meio 
da parceria entre o Centro de Referência Prof. Hélio Fraga (CRPHF) 
e a Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). Essa proposta tem como 
objetivo traçar um paralelo entre os conteúdos abordados e um dado 
momento histórico de tal forma que, por meio das imagens, o leitor 
possa viajar na história e rememorar alguns de seus principais momen-
tos, ao mesmo tempo em que, na discussão do conteúdo, apresenta-se 
a situação atual dessa área de conhecimento. 

Em nome de toda a equipe que participou desta construção, acredita-
mos e desejamos que este livro possa contribuir sobremaneira para o 
aperfeiçoamento dos profissionais da saúde que dele fizerem uso. 

Maria José Procópio
Organizadora da 7ª edição 




