Dia Mundial da Tuberculose - 24 de março de 2017

O Dia Mundial da Tuberculose, comemorado em 24 de março de cada ano, é uma
oportunidade para aumentar a conscientização sobre o peso da tuberculose (TB) em todo o
mundo e o estado dos esforços de prevenção e cuidados da TB. É também uma oportunidade
para mobilizar o compromisso político e social para um maior progresso nos esforços para
acabar com a TB.
2017 é o segundo ano de uma campanha de dois anos da Organização Mundial da
Saúde (OMS) para o Dia Mundial da Tuberculose: Unite to End TB: Leave no one behind
(Unidos para acabar com a TB: não deixe ninguém para trás). Este ano, a OMS colocará um
foco especial na união de esforços para "Não deixar ninguém para trás", incluindo ações para
combater o estigma, a discriminação, a marginalização e superar barreiras ao acesso aos
cuidados.
A agenda de Desenvolvimento Sustentável abrange o princípio de garantir que
ninguém seja deixado para trás em um esforço para transformar o mundo e melhorar a vida
das pessoas para melhor. Enfrentar as necessidades de saúde dos desfavorecidos, dos
marginalizados e dos que estão fora do alcance do sistema de saúde significará melhorar o
acesso aos serviços de saúde para todos. Isto é essencial para atingir o objetivo de acabar com
a tuberculose até 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas e da Estratégia da OMS contra a TB.
O Dia Mundial da Tuberculose fornece a plataforma para que pessoas e comunidades
afetadas, organizações da sociedade civil, prestadores de cuidados de saúde, formuladores de
políticas, parceiros de desenvolvimento e outros defendam, discutam e planejem mais
colaboração para cumprir a promessa de alcançar todas as pessoas com serviços de prevenção
de TB de qualidade, bem como possibilitar a prevenção da TB através de esforços de
desenvolvimento multissetorial.
Contexto
No ano passado, a OMS relatou que 10,4 milhões de pessoas ficaram doentes com TB
e houve 1,8 milhões de mortes por TB em 2015, tornando-se a principal causa infecciosa de
morte no mundo. Esta doença está profundamente enraizada em populações onde os direitos
humanos e a dignidade são limitados. Enquanto qualquer pessoa pode contrair TB, a doença
prospera entre as pessoas que vivem na pobreza, comunidades e grupos que são
marginalizados e outras populações vulneráveis, tais como: os migrantes, os refugiados, as
minorias étnicas, os mineiros e outros que trabalham e vivem em ambientes vulneráveis, os
idosos, as mulheres marginalizadas e as crianças em muitos contextos. Fatores como a
desnutrição, condições inadequadas de moradia e saneamento, agravados por outros fatores
de risco como o consumo de tabaco e álcool e diabetes, afetam a vulnerabilidade à TB e o
acesso aos cuidados de saúde. Adicionalmente, esse acesso é muitas vezes dificultado por
custos catastróficos associados à doença, à busca e à permanência dos cuidados de saúde,
além da falta de proteção social, resultando em um ciclo vicioso de pobreza e saúde precária.

Além disso, a transmissão da TB multi-resistente (MDR-TB) acrescenta grande urgência a estas
preocupações.
Fonte: http://www.who.int/campaigns/tb-day/2017/event/en/

