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Introdução: No Brasil, a população em situação de rua (PSR) tem maior risco para 
o adoecimento por tuberculose (TB), bem como para a resistência aos fármacos 
utilizados no tratamento. Em consequência, o Programa de Controle de 
Tuberculose (PNCT) recomenda ações específicas para o controle da doença 
nesta população. Quanto aos exames diagnósticos, o algoritmo inclui a realização 
do Xpert MTB/RIF (prioritariamente) ou baciloscopia e a cultura de escarro com 
teste de sensibilidade (TS). Objetivo: avaliar o acesso da PSR aos métodos 
diagnósticos para TB. Método: Estudo transversal dos casos de TB na PSR, 
diagnosticados em 2015 no Brasil e notificados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação. As variáveis analisadas foram: PSR, baciloscopia, cultura 
de escarro, Xpert MTB/RIF e TS. Foi feita comparação entre os resultados 
encontrados na PSR e na população não PSR. Resultados: Dos 81.188 casos 
diagnosticados (novos e retratamentos) no Brasil em 2015, 2.480 (3,1%) foram na 
PSR. Dessa população, 77,9% fez baciloscopia, 37,0% Xpert MTB/RIF, 42,5% 
cultura e, das positivas, 48,7% fez TS. Na população não PSR, os percentuais 
foram respectivamente: 73,8%, 24,1%, 28,6% e 40,6%.  Os casos de TB na PSR 
tiveram maior percentual de realização de exames laboratoriais para TB quando 
comparados com a os casos na população não PSR, com 5,5% mais 
baciloscopias, 53,5% mais Xpert MTB/RIF, 48,6% mais exame de cultura e 20,0% 
mais TS. Discussão: Esses resultados refletem a priorização da PSR pelo PNCT 
quanto ao acesso a exames diagnósticos. A PSR encontra-se mais 
frequentemente nos grandes centros urbanos do País, onde há maior 
disponibilidade do Xpert MTB/RIF e das outras ferramentas para o diagnóstico da 
TB, dessa forma, é possível aumentar o acesso, o que demanda a ampliação de 
solicitação de exames e estabelecimento ou aprimoramento de fluxos de 
transporte de amostras e entrega de resultados. 
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