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RESUMO

Introdução: O risco de adoecimento por tuberculoseé 32 vezes maior em pessoas em situação de rua. Desde 2012 existem ações específicas no
Sistema Único de Saúde  (SUS) para atenção à essa população vulnerável envolvendo novas estratégias de financiamento. Objetivos: estimar e analisar
os custos da assistência à tuberculose na população em situação de rua, agregando novos conhecimentos científicos, diante a escassez de estudo que
avaliem o tema. Metodologia: serão analisados custos diretos da tuberculose pulmonar na população em situação de rua na perspectiva SUS. O
município de São Paulo será selecionado como localidade de referência para a coleta e análise dos dados, que compreenderá o período de 2012 a 2014.
Para o registro dos dados de custo será calculadaa média dos valores do período. Toda a análise de custo terão como referência as recomendações do
Manual de controle da tuberculose no Brasil, publicado em 2011. Serão calculados os custos das equipes de consultório na rua, remuneração de
profissionais de saúde, consultas, exames, internações, medicamentos. Assim como os custos do governo com a prestação da assistência de incentivo a
adesão e tratamento da tuberculose na população em situação de rua, como a doação de cesta básica e repasse de vale transporte aos pacientes.
Resultados esperados: espera-se responder a necessidade de estimativa de custos de intervenções em populações vulneráveis.
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