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Introdução: Uma estreita interação entre as Universidades e 
as Secretarias de Saúde é essencial para viabilizar o Pilar 3 
(Pesquisa) nas ações de controle de tuberculose (TB) como 
propõe o Plano Global de TB da Organização Mundial da 
Saúde (End TB Strategy). Esta cooperação entre a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Secretaria 
Municipal de Duque de Caxias (SMSDC) visa apoiar a criação 
de infra-estrutura de pesquisa translacional, clínica e 
operacional  adequada às normas de biossegurança de 
doenças de transmissão respiratória. Métodos: Em março de 
2014, foi iniciada parceria entre o Programa Acadêmico em 
Tuberculose (PAT)/UFRJ, e coordenação do Programa de 
Controle de Tuberculose (PCT)/SMS-DC. Nesta parceria, o 
PAT/UFRJ reformou e adequou a área física do setor de 
Tisiologia, disponibilizou consultoria em biossegurança, 
equipamentos de biossegurança respiratória (exaustor e filtro 
HEPA), equipamentos e mobiliário para ambulatório e 
laboratório de micobactérias, a informatização do setor, 
recursos humanos adicionais da UFRJ para atividades de 
pesquisa, além de oferecer cursos sobre Boas Práticas Clínica 
e Laboratorial. O centro Municipal de Saúde/SMS-DC 
contribuiu cedendo espaço físico para atividades de pesquisa e 
definição conjunta de fluxos de projetos de pesquisa e 
questões operacionais. Resultados: A inauguração do novo 
setor de Tisiologia ocorreu em março de 2015; e possibilitou o 
aumento de 07 para 11 salas (consultórios, recepção, 
administração, coleta de amostras biológicas e pesquisa 
clínica) e o início das atividades de pesquisa com estudos 
nacionais e internacionais em andamento e com resultados 
preliminares alvissareiros. Conclusão: A parceria da SMS/DC-
PAT/UFRJ tem proporcionado um espaço de excelência para 
realização de estudos clínicos, ensino e capacitação de RH na 
área de tisiologia na produção de conhecimento científico 
associado a qualidade assistencial em unidades de saúde de 
elevada incidência em TB. 
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