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APRESENTAÇÃO 

 

 A presente tese de doutorado é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal da 

Bahia, Universidade de São Paulo e a London School of Hygiene and Tropical Medicine. Foi 

idealizada pelo autor, juntamente com as Profas. Dra. Susan Martins Pereira e Dra. Laura Cunha 

Rodrigues, desenvolvida sob orientação do Prof. Dr. Eliseu Alves Waldman, e está apresentada 

em formato tradicional de tese. 

A introdução compreende a contextualização do tema principal da tese, a tuberculose. 

Em seguida, tem-se o referencial teórico que fundamenta o objeto de estudo e, simultaneamente, 

subsidia algumas escolhas metodológicas. Em seguida, são apresentados o objetivo geral e os 

objetivos específicos. 

Por se tratar de dois objetivos de estudo que, apesar de versarem o mesmo tema, 

apresentam metodologias muito distintas, optou-se por seccioná-la em dois estudos específicos.  

O estudo 1 buscou avaliar o impacto da incorporação do teste rápido molecular para 

tuberculose sobre os indicadores programáticos para o controle da tuberculose no Brasil, por 

meio de um estudo de séries temporais interrompidas. Esse estudo apontou modificações nos 

indicadores de tuberculose nos municípios onde o teste foi implantado, o que pode refletir o 

efeito direto do acesso ao teste rápido para as pessoas acometidas pela doença, como também 

uma reestruturação dos serviços de diagnóstico e acompanhamento às pessoas com tuberculose 

a partir da incorporação da referida tecnologia.   

O estudo 2 avaliou o efeito do teste rápido molecular no início do tratamento em casos 

de tuberculose resistentes à rifampicina e/ou multidrogarresistente. Para tanto, foi realizada uma 

análise de sobrevida a partir do relacionamento probabilístico das bases de dados dos casos 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e do Sistema de Informação 

dos Tratamentos Especiais da Tuberculose. Esse estudo evidencia a importância e a necessidade 

de métodos diagnósticos mais rápidos que permitam o início oportuno e apropriado do 

tratamento da tuberculose drogarresistente, favorecendo a interrupção da cadeia de transmissão 

da doença.   
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RESUMO 

 

 

ALVES, K. B. A. Impacto da implantação do teste rápido molecular para a tuberculose 

no Brasil. 2022. Tese - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2022. 

 

 

Introdução: A tuberculose (TB) ainda se apresenta como um grave problema de saúde pública 

no mundo, com mais de 10 milhões de casos e 1,3 milhão de mortes anualmente. Em 2020, no 

Brasil, foram notificados 66.819 casos novos de TB, e aproximadamente 913 casos de TB 

drogarresistente. Cerca de 4.500 pessoas vão a óbito, anualmente, por TB no país. Com as 

tecnologias atuais, a melhor estratégia para controlar a transmissão e reduzir a incidência da TB 

é o diagnóstico e tratamento dos casos pulmonares bacilíferos, associados ao diagnóstico e 

tratamento da infecção latente. O Brasil incorporou, em 2014, o teste rápido molecular (TRM), 

recomendando-o como estratégia inicial para diagnóstico da TB e detecção da resistência à 

rifampicina (TB-RR). A presente tese buscou descrever e analisar o impacto da implantação do 

teste rápido molecular para tuberculose sobre os indicadores programáticos para o controle da 

tuberculose no Brasil, e o efeito do teste rápido molecular no início do tratamento em casos de 

tuberculose resistentes à rifampicina e/ou multidrogarresistente.  

Métodos: foram realizados estudos observacionais, com dados secundários. O primeiro, trata-

se de um estudo ecológico cujas unidades de análise foram os municípios que compõe a rede 

de teste rápido molecular para TB (RTR-TB), e foram analisados os indicadores da TB antes e 

depois do início de utilização do TRM. Foi utilizada a modelagem de séries temporais 

interrompidas pela Regressão de Prais-Winsten. O segundo estudo teve como desenho uma 

coorte retrospectiva, tomando o indivíduo como unidade de análise. Foi utilizado o método de 

análise de sobrevida para avaliar o efeito do TRM sobre o tempo entre o diagnóstico e o início 

do tratamento dos casos novos de TB-RR / TB-MDR. A Regressão de Cox foi utilizada para 

estimação dos riscos proporcionais.  

Resultados: no período estudado, a RTR-TB consumiu um total de 1.756.358 cartuchos de 

TRM, sendo 1.734.935 testes realizados. A notificação de casos novos de TB na série histórica 

trimestral de janeiro de 2010 a junho de 2014 apresentou tendência estacionária. Após a 

implantação do TRM-TB, verificou-se uma tendência de aumento médio da ordem de 0,5% (IC 

95%: 0,13 – 0,87) de casos novos, por trimestre, e em todo o período pós-intervenção, houve 

um incremento de 8.241 casos novos de TB nos municípios da RTR-TB, um aumento de 15% 
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(IC 95%: 10,71 – 19,46) no nível de confirmação laboratorial dos casos novos de TB, e uma 

queda de 8,42% (IC 95%: -15,61 -  -0,62) na realização de baciloscopia. Entre 2014 e 2019, 

2.071 casos de TB-RR / TB-MDR tiveram o diagnóstico da resistência por meio do TRM, e 

1.592 por meio do TSA. Após a incorporação do TRM, houve uma redução no tempo médio de 

início do tratamento da resistência em 89 dias (p-valor < 0,0001), quando comparado ao TSA. 

Indivíduos diagnosticados pelo TRM apresentam maior probabilidade de iniciar o tratamento 

da TB-DR mais precocemente quando comparado aos indivíduos diagnosticados pelo TSA, e 

essa diferença é mais acentuada até os primeiros 60 dias após o diagnóstico. Indivíduos 

diagnosticados pelo TSA apresentaram probabilidade 78% menor de iniciar o tratamento nos 

primeiros 30 dias após o diagnóstico da resistência quanto comparado aos indivíduos 

diagnosticados pelo TRM (HRadj: 0,22; IC95%: 0,13 – 0,36), e 49% menor probabilidade de 

iniciar o tratamento nos primeiros seis meses após o diagnóstico quando comparado aos 

indivíduos diagnosticados pelo TRM (HRadj: 0,51; IC95%: 0,39 – 0,62). 

Conclusões: o TRM apresentou, de forma global, impacto positivo nas estratégias de controle 

da TB do Brasil, reestruturando a rede de diagnóstico da doença, aumentando a confirmação 

laboratorial, e diminuindo o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento da TB-RR / TB-

MDR. A incorporação do TRM no SUS propiciou um diagnóstico da doença mais rápido e com 

maior sensibilidade, viabilizando um diagnóstico muito mais oportuno da TB-RR / TB-MDR, 

e encurtando o tempo para início do tratamento da TB resistente. A ampliação do diagnóstico 

rápido molecular por TRM para os municípios que ainda não compõe a RTR-TB podem 

contribuir para um melhor controle da TB no país. 

Palavras-chave: Tuberculose; Teste Rápido Molecular; Avaliação de impacto; Tuberculose 

Drogarresistente; Análise de sobrevida; Séries Temporais Interrompidas. 
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ABSTRACT 

 

 

ALVES, K. B. A. Impact of roll out of rapid molecular test for tuberculosis in Brazil. 2022. 

Thesis - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Portuguese. 

 

 

Introduction: Tuberculosis (TB) still is as a serious public health problem in the world, with 

more than 10 million cases and 1.3 million deaths annually. In 2020, in Brazil, 66.819 new 

cases of TB and approximately 913 cases of drug-resistant TB were notified. About 4,500 

persons die annually from TB in the country. With the current technologies available, the best 

strategies to control the transmission and to reduce the TB incidence is the diagnosis and 

treatment of the bacilliferous pulmonary cases, associated with the diagnosis and treatment of 

latent infection. In 2014, Brazil has incorporated the rapid molecular test (TRM), 

recommending it as an initial strategy for diagnosing TB and detecting rifampicin resistance 

(TB-RR). The present thesis describes and analyses the impact of the roll out of the TRM for 

TB on the programmatic indicators for TB control in Brazil, and the effect of the TRM in the 

beginning of the treatment in cases of tuberculosis resistant to rifampicin and/or 

multidrugresistent. 

Methods: observational studies were performed with routine data. The first study was an 

ecological study whose units of analysis were the municipalities that make up the rapid 

molecular testing network for TB (RTR-TB), and TB indicators were analyzed before and after 

the beginning of TRM use. The modeling of time series interrupted by the Prais-Winsten 

Regression was used. The second study was a retrospective cohort, whose the individual was 

the unit of analysis. The survival analysis method was used to assess the effect of TRM on the 

time between diagnosis and initiation of treatment of new cases of RR-TB / MDR-TB. Cox 

regression was used to estimate proportional hazards. 

Results: in the period studied, the RTR-TB consumed a total of 1,756,358 TRM cartridges, 

with 1,734,935 tests performed. The notification of new TB cases in the quarterly historical 

series from January 2010 to June 2014 showed a stationary trend. After the implementation of 

the TRM-TB, there was a trend towards an average increase of around 0.5% (95% CI: 0.13 – 

0.87) of new cases, per quarter-year, and throughout the post-intervention period, there was an 

increase of 8,241 new TB cases in the municipalities of RTR-TB, a 15% increase (95% CI: 

10.71 – 19.46) in the level of laboratory confirmation of new TB cases, and a decrease of 8.42% 
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(95% CI: -15.61 - -0.62) in performing smear microscopy. Between 2014 and 2019, 2,071 RR-

TB/MDR-TB cases were diagnosed with resistance through TRM, and 1,592 through TSA. 

After the incorporation of TRM, there was a reduction in the mean time of initiation of 

resistance treatment by 89 days (p-value < 0.0001), when compared to TSA. Individuals 

diagnosed by TRM are more likely to start DR-TB treatment earlier when compared to 

individuals diagnosed by TSA, and this difference is more accentuated up to the first 60 days 

after diagnosis. Persons diagnosed by TSA were 78% less likely to start the treatment in the 

first 30 days after the diagnosis of resistance when compared to those diagnosed by TRM 

(HRadj: 0.22; 95% CI: 0.13 – 0.36), and 49% lower probability of starting the treatment in the 

first six months after the diagnosis when compared to those diagnosed by TRM (HRadj: 0.51; 

95%CI: 0.39 – 0.62).  

Conclusions: Overall, the TRM had a positive impact on TB control strategies in Brazil, 

restructuring the disease diagnosis network, increasing laboratory confirmation, and reducing 

the time between diagnosis and initiation of TB-RR / TB-MDR treatment. The incorporation of 

TRM into the Public Health System in Brazil provided a faster and more sensitive diagnosis of 

the disease, enabling a much more timely diagnosis of RR-TB / MDR-TB, and shortening the 

time to start treatment for resistant TB. The expansion of rapid molecular diagnosis by TRM to 

municipalities that are not yet part of the RTR-TB may contribute to better control of the disease 

in the country. 

Key-words: Tuberculosis; Molecular Rapid Test; Impact evaluation; Drug-resistant 

Tuberculosis; Survival analysis; Interrupted Time Series. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que um quarto da população mundial 

esteja infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da tuberculose (TB). A TB 

ainda se apresenta como um grave problema de saúde pública no mundo, com mais de 10 

milhões de casos e 1,3 milhão de mortes anualmente. Em 2020, no Brasil, foram notificados 

66.819 casos novos de TB, e aproximadamente 913 casos de TB drogarresistente. Cerca de 

4.500 pessoas vão a óbito, anualmente, por TB no país (BRASIL, 2021; WHO, 2021; 

HOUBEN; DODD, 2016). 

 A ocorrência de TB está associada a condições de vida desfavoráveis, destacando-se os 

aglomerados populacionais, além da população indígena, das pessoas vivendo com HIV/AIDS, 

população privada de liberdade, população em situação de rua etc., e o baixo nível 

socioeconômico (QUEIROGA et al., 2012). 

No Brasil, pessoas com TB possuem assistência integral, oferecida pelo Sistema Único 

de Saúde (prevenção, diagnóstico e tratamento). Ainda assim, a TB continua como uma das 

principais causas de morte por doenças infecciosas, e a segunda causa de morte por doenças 

infecciosas de agente único (BRASIL, 2011; WHO, 2021). 

Com as tecnologias atuais, a melhor estratégia para controlar a transmissão e reduzir a 

incidência da TB consiste no diagnóstico e tratamento dos casos pulmonares bacilíferos, 

associados ao diagnóstico e tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis 

(ILTB) (HOUBEN; DODD, 2016).  

No Brasil, pessoas com achados clínicos e epidemiológicos suspeitos para TB realizam 

exames para elucidação diagnóstica, a fim de confirmar ou refutar a doença. Realiza-se a 

baciloscopia direta (exame microscópico direto, pesquisa do bacilo pelo método de Ziehl-

Nielsen), por intermédio da qual é possível identificar de 60 a 80% dos casos de TB pulmonar. 

A baciloscopia direta é solicitada em no mínimo duas amostras às pessoas definidas como 

sintomáticas respiratórias, com suspeita clínica ou radiológica de TB pulmonar ou 

extrapulmonar (BRASIL, 2019). 

 Contudo, a baciloscopia direta tem baixa sensibilidade e especificidade. Em casos de 

suspeita clínica ou radiológica de TB com baciloscopia repetidamente negativa, amostras 

paucibacilares, dificuldade de obtenção da amostra, suspeita de TB extrapulmonar, ou suspeita 

de infecção por micobactérias não tuberculosas (MNT), pode ser realizada a cultura, de modo 

a aumentar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico. Este método pode aumentar de 20 

à 30% o diagnóstico bacteriológico da doença, embora os métodos clássicos utilizados 
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apresentem um grande tempo para detecção do crescimento bacteriano (BOLLELA; SATO; 

FONSECA, 1999; BRASIL, 2011). 

 A cultura pode ainda ser utilizada para detecção de TB drogarresistente (TB-DR), visto 

que, quando indicada (contatos de TB resistente, imunossuprimidos, portadores de HIV/AIDS, 

falência de tratamento e populações de risco), deve ser solicitado o teste de sensibilidade 

antimicrobiano (TSA), em que é testada a sensibilidade dos bacilos às drogas de primeira linha 

(estreptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida) (BRASIL, 2019).  

Dado o longo tempo para a confirmação bacteriológica do caso de TB, e considerando 

que o tratamento para casos pulmonares deve ser instituído o quanto antes visto o risco de 

transmissão do bacilo, a busca por novos métodos diagnósticos mais rápidos e mais acurados 

tem sido constante (BANU et al., 2014). 

Um teste para o diagnóstico molecular da TB foi avaliado em diversos países. Este teste, 

conhecido com Xpert MTB/RIF (Cepheid Coorporation®, Sunnyvale, CA, conhecido no Brasil 

com Teste Rápido Molecular para Tuberculose – TRM-TB) prevê, a partir da técnica de reação 

em cadeia da polimerase (PCR – do inglês polimerase chain reaction), detectar a TB em um 

tempo médio de duas horas, e nesse mesmo período, avaliar a resistência da cepa identificada 

à rifampicina, principal fármaco para o tratamento da doença. Durante essa tese, o Teste Rápido 

Molecular para Tuberculose será abreviado como TRM. 

Estudos realizados em cinco diferentes instituições na Ásia, Europa, África e América 

do Sul avaliaram o desempenho do TRM, comparando-o às técnicas tradicionais de pesquisa 

do bacilo [baciloscopia direta e cultura (meio sólido e meio líquido)]. Nesses testes, o TRM 

apresentou, para o diagnóstico de TB, valores de sensibilidade e especificidade em torno de 90 

e 99%, respectivamente. Quanto à identificação de resistência à rifampicina (RR), o TRM 

apresentou valores de sensibilidade e especificidade em torno de 94 e 99%, respectivamente 

(BOEHME et al., 2010; CDC, 2013; HUH et al., 2014; PIMKINA et al., 2015; SHARMA et 

al., 2015; SILVA et al., 2018). 

 No Brasil, foi realizado, em 2012, um estudo piloto para avaliação da implementação 

do TRM no Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo aconteceu em duas capitais (Rio de 

Janeiro - RJ e Manaus - AM), e demonstrou que o teste aumentou em 60% a detecção de casos 

de TB nas unidades avaliadas (DUROVNI et al., 2014).  

Com base em sólidas evidências, (testes de acurácia, sensibilidade e especificidade), e 

levando-se em consideração o tempo médio para diagnóstico de TB e os aspectos operacionais 

do TRM, a OMS, desde 2010, recomenda o seu uso para detecção do Mycobacterium 

tuberculosis e respectiva RR (WHO, 2010). 
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No Brasil, a Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(CGPNCT/DEVIT/SVS/MS; atualmente Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de 

Transmissão Respiratória de Condições Crônicas, CGDR/DCCI/SVS/MS), juntamente à 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) recomendaram, desde 

2012, o TRM como teste para diagnóstico de TB e indicação de RR. O TRM foi incorporado 

ao SUS em 2014 em vários municípios, segundo critérios abaixo listados (BRASIL, 2015): 

● Capitais estaduais, por serem responsáveis pelo maior número de casos de TB nos seus 

respectivos estados, e serem referência para o diagnóstico e tratamento da doença nos 

estados; 

● Municípios que notificaram mais de 130 casos novos de TB em 2012; 

● Municípios sede de presídios com estrutura de laboratório e demanda significativa de 

baciloscopia; 

● Municípios de fronteira e/ou com população indígena que notificaram pelo menos 50 

casos em 2011; 

● Laboratórios de Saúde Pública (Lacens) com demanda significativa de baciloscopias. 

 

 Dada a incorporação dessa tecnologia, de forma gradual no país, de modo a facilitar os 

diagnósticos de TB e de RR, bem como torná-los mais rápidos, é esperado um aumento na 

detecção de casos de TB e de TB-DR no Brasil, e um aumento no percentual de casos de TB 

confirmados por critério laboratorial. Ainda, complementando os achados do estudo piloto de 

implementação do TRM no Brasil supracitado (DUROVNI et al., 2014), e tendo em vista que 

a eficácia em ensaios quase-experimentais tende a ser maior que a real, pretende-se, nesse 

estudo, estimar o real impacto da incorporação do TRM no SUS, conhecendo o real impacto da 

implantação nacional do TRM na detecção de casos de TB e na identificação de casos e início 

oportuno do tratamento da RR.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Tuberculose 

  

A TB ainda é um grave problema de saúde pública no mundo. De acordo com a OMS, 

o Brasil compõe a lista de 30 países de alta carga para a TB e, simultaneamente, a lista de 30 

países de alta carga para a coinfecção TB-HIV (WHO, 2021). Ela é causada principalmente 

pela infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, mas outras cepas não tuberculosas são 

constantemente isoladas em culturas de pacientes com confirmação laboratorial (BRASIL, 

2019). 

A transmissão se dá por via aérea, quando a pessoa com forma clínica pulmonar 

tossindo, falando ou espirrando, dispersa, via aerossóis, microrganismos no ambiente. A 

maioria dos casos se apresenta sob a forma clínica pulmonar, que é a forma mais infecciosa, 

sendo mais intensa a transmissão em áreas urbanas e aglomerados populacionais, comunidades 

indígenas, presídios, e instituições de longa permanência (SOUZA; VASCONCELOS, 2005).  

Além dos pulmões, o bacilo pode se instalar em quase todos os órgãos, como meninges, 

laringe, linfonodos, pleura, rins, coluna vertebral e ossos. Apesar de possuir tratamento eficaz, 

a doença ainda acomete grupos populacionais importantes, como adultos em idade produtiva. 

O tratamento da TB é geralmente feito em regime ambulatorial, no serviço de saúde mais 

conveniente para o paciente, e a hospitalização é indicada apenas em casos especiais, a depender 

da gravidade ou da presença de complicações (BRASIL, 2019). 

No Brasil, a TB possui tratamento exclusivo e integralmente oferecido pela rede de 

serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), rede básica e hospitalar), e os medicamentos não 

são encontrados para comercialização em farmácias. O tratamento deve iniciar tão logo seja 

diagnosticada a TB, e os serviços locais devem estabelecer o fluxo de informação entre o 

laboratório e a unidade de saúde, de modo a minimizar possíveis atrasos no início do tratamento. 

O tratamento preconizado como esquema básico tem a duração de seis meses, e consiste em 

duas etapas: a fase de ataque, que dura dois meses e são administrados, em dose fixa combinada, 

os medicamentos rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol; e a fase de manutenção, 

que dura quatro meses, e são administrados os medicamentos rifampicina e isoniazida, também 

em dose fixa combinada (BRASIL, 2019).  

Uma das estratégias preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério 

da Saúde do Brasil para diminuir os percentuais de abandono e aumentar os percentuais de cura 

é o Tratamento Diretamente Observado (TDO). Trata-se de uma estratégia de intervenção que 
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busca reduzir o abandono e aumentar a probabilidade de cura, tendo em vista a garantia do 

tratamento assistido por profissionais de saúde. Dessa forma, o TDO visa contribuir para a 

interrupção da transmissão da doença, bem como reduzir o aparecimento de cepas resistentes 

aos medicamentos (BRASIL, 2019). 

Segundo orientações do Ministério da Saúde, a supervisão deve ser feita por um 

profissional de saúde devidamente capacitado e, preferencialmente, a observação deve 

acontecer de segunda a sexta-feira. Contudo, visto as inúmeras dificuldades encontradas na 

operacionalização do programa de controle da TB na Atenção Básica nas diferentes realidades 

do país, é aceitável que alguns ajustes possam ser realizados. Assim, para que o tratamento do 

paciente seja considerado TDO, é necessário que tenha havido, ao menos, 24 observações na 

tomada da medicação durante a fase de ataque, e 48 observações durante a fase de manutenção. 

É válido ressaltar que a quantidade de observações semanais deve ser ajustada de acordo a 

necessidade do paciente, a realidade da comunidade envolvida e a disponibilidade de recursos 

(humanos e materiais), precisando ser analisada caso a caso (BRASIL, 2019). 

No mundo, 30 países são responsáveis por notificar 86% dos casos de TB, estando o 

Brasil na 20ª posição dessa lista. Já na lista dos 30 países com alta carga de coinfecção TB-

HIV, o Brasil figura na 17ª posição. No Brasil, a incidência da TB apresentou, em toda sua série 

histórica, uma suave queda até o ano de 2016, a partir de quando tem sido observado um 

aumento no número de casos (novos e de retratamento). No ano de 2019, o país reportou cerca 

de 77.000 casos novos, perfazendo um coeficiente de incidência de 37,4 casos a cada 100 mil 

habitantes (BRASIL, 2021; WHO, 2021). 

A incidência no sexo masculino é cerca de duas vezes maior que a no sexo feminino, e 

entre os homens, a faixa etária mais acometida é de 40 a 59 anos, enquanto para as mulheres é 

de 20 a 39 anos (BRASIL, 2020). 

Quando analisadas as regiões do Brasil, percebe-se que os maiores coeficientes de 

incidência estão no Norte e Sudeste. Quanto às Unidades da Federação, destacam-se Amazonas, 

Rio de Janeiro e Acre com maiores coeficientes de incidência, respectivamente (BRASIL, 

2021). 

Em 2019, apenas 70,1% dos casos de TB pulmonar com confirmação laboratorial 

obtiveram a cura, e 12,0% abandonaram o tratamento. A Organização Mundial da Saúde 

recomenda a cura de pelo menos 85% dos casos de TB pulmonar, e espera manter o percentual 

de abandono em, no máximo, 5% (BRASIL, 2021; WHO, 2015). 
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Entre 2013 e 2019, houve um aumento nas notificações de TB drogarresistente (TB-

DR) no Brasil, tendo sido notificados 1.001 casos novos de TB-DR, e 1.364 em 2019. Contudo, 

em 2016, houve uma queda no total de notificações (n=1.112 casos novos de TB-DR) (Brasil, 

2021). 

A TB ainda figura entre as principais causas de morte no mundo, tendo sido estimadas, 

para 2019, 1,3 milhões de mortes por TB em pacientes HIV negativos, e mais 200 mil mortes 

em pessoas com coinfecção TB-HIV, somando 1,5 milhão de mortes em que a TB estava 

presente (WHO, 2021). No Brasil, no ano de 2019, foram registrados 4.532 óbitos com TB 

como causa básica, perfazendo um coeficiente de mortalidade de 2,2/100.000 habitantes 

(BRASIL, 2020). 

 

2.2 Vigilância epidemiológica da tuberculose 

 

Desde 1961, conforme regulamentado pelo Decreto nº 49.974-A, de 21 de janeiro de 

1961, o qual regulamenta, sob a denominação de Código Nacional de Saúde, a Lei nº 2.312, de 

3 de setembro de 1954, as normas gerais sobre defesa e proteção da saúde, traz, em seu Capítulo 

I que trata da Notificação Compulsória de Doenças, o art. 9º, que tece ser objeto de notificação 

compulsória dos casos confirmados ou suspeitos de, dentre diversas doenças, a tuberculose 

(BRASIL, 1961, TEIXEIRA, M.G. 1998).  

Atualmente, seguindo a premissa instituída na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 1990, 

a Vigilância Epidemiológica (VE) foi definida como "um conjunto de ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças e agravos". Dessa forma, visando conhecer e 

detectar as mudanças nos fatores determinantes e condicionantes dos agravos, a notificação dos 

casos de forma padronizada e sistematizada foi fortalecida (BRASIL, 1990). 

A partir de 1993, houve a implantação gradual do Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (Sinan) em todo o território nacional. A partir de 1998, houve a regulamentação 

do uso do Sinan no país, tornando obrigatória a alimentação regular de informações pelos 

municípios, estados e Distrito Federal. Essas informações advêm, principalmente, das fichas de 

investigação e notificação das doenças e agravos contidos na lista nacional de doenças de 

notificação compulsória. O Sinan é um sistema baseado em eventos, assim, a cada novo evento 

do agravo de interesse, um novo registro deverá ser realizado no sistema (BRASIL, 2007).  
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Especificamente para TB, as ações de vigilância epidemiológica visam “reduzir a 

morbimortalidade por TB sensível ou resistente aos medicamentos utilizados no tratamento, 

conhecer a magnitude da doença, sua distribuição, tendência e os fatores associados, fornecendo 

subsídios para as ações de controle.” Todo caso confirmado de TB, seja em serviços públicos 

ou privados, deve ser devidamente notificado no Sinan, através do preenchimento da Ficha de 

Notificação/Investigação da TB (Anexo G). Algumas informações sobre o acompanhamento e 

a situação de encerramento do caso são preenchidas através da Ficha de Acompanhamento do 

Tratamento de Tuberculose. Os casos de TB notificados no Sinan geram uma base de dados, 

que pode ser exportada para o formato database file. Essa base de dados deve ser interpretada 

conforme o Dicionário de dados – Sinan Net – Versão 5.0 (Anexo H) (BRASIl, 2021). 

Casos de TB que requeiram tratamentos diferentes do esquema básico, seja por 

comorbidades, reações adversas ou resistência à algum medicamento, depois de serem 

notificados e encerrados no Sinan, devem ser notificados e acompanhados no Sistema de 

Informação de Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITE-TB). O SITE-TB é um sistema de 

informação online, alimentado pelo preenchimento da Ficha de Notificação no SITETB (Anexo 

I). Os dados das notificações e acompanhamento são exportados em .xls, ou podem ser 

analisados diretamente no sistema, em ferramentas disponíveis para os usuários. Essa base de 

dados deve ser interpretada conforme o Dicionário de Dados da Ficha de Notificação de TB 

DR (Anexo J) (BRASIl, 2021). 

A partir dessas bases de dados, é possível analisar os indicadores operacionais e 

epidemiológicos importantes para o monitoramento e a avaliação das ações de controle da TB 

no País (BRASIl, 2021). 

Os dados registrados nos sistemas de informação supracitados são rotineiramente 

consolidados e analisados por todas as esferas de gestão, desde às unidades de saúde, níveis 

municipal, estadual e federal. No âmbito do Ministério da Saúde, os dados são rotineiramente 

divulgados no formato de Boletins Epidemiológicos, Panoramas Epidemiológicos, Boletins 

Temáticos e Boletins Especiais, além dos painéis das Sala de Apoio a Gestão Estratégica 

(SAGE), Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (Plataforma IVIS), e páginas oficiais do 

Ministério da Saúde (Saúde de A à Z e na página do “Departamento de Doenças de Condições 

Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis”).  
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2.3 Diagnóstico da tuberculose 

 

O diagnóstico da TB é clínico-epidemiológico. Inicialmente, devem ser feitas a 

anamnese e o exame físico do caso suspeito, momento em que são buscados fatores clínicos e 

epidemiológicos que indiquem ou coloquem a pessoa em maior risco de contrair ou de 

desenvolver TB. Quando o exame clínico e os fatores epidemiológicos apontam para um 

possível caso de TB, devem ser solicitados os exames confirmatórios (BRASIL, 2019). 

É importante frisar que, em casos de TB extrapulmonar, além dos sinais clássicos já 

descritos, outras alterações diretamente relacionadas ao órgão acometido podem estar presentes 

e devem ser valorizadas (BRASIL, 2019). 

O diagnóstico bacteriológico mais utilizado é a baciloscopia direta (exame microscópico 

direto), o qual consiste em se pesquisar o bacilo através de sua característica álcool-ácido-

resistente, pelo método de Ziehl-Nielsen. A baciloscopia por este método apresenta 

sensibilidade variando de 60 a 80%. Ela deve ser solicitada em no mínimo duas amostras às 

pessoas definidas como sintomáticas respiratórias, com suspeita clínica ou radiológica de TB 

pulmonar (independentemente do tempo de tosse) ou suspeita clínica de TB extrapulmonar 

(BRASIL, 2019). 

Ainda, a baciloscopia direta apresenta baixo valor preditivo positivo (50 a 80%), visto 

que é necessária uma titulação entre 5.000 e 10.000 bacilos/ml para obter um resultado positivo 

no exame (BOLLELA; SATO; FONSECA, 1999).  

 Em casos de suspeita clínica ou radiológica de TB com baciloscopia repetidamente 

negativa, amostras paucibacilares, dificuldade de obtenção da amostra, TB extrapulmonar, ou 

suspeitos de infecções por micobactérias não tuberculosas (MNT), pode ser realizado, de modo 

a aumentar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico, a cultura. Este método é o 

considerado como padrão-ouro para o diagnóstico de TB por apresentar elevada especificidade 

e sensibilidade (100 e 90%, respectivamente), e pode aumentar de 20 a 30% o diagnóstico 

bacteriológico da doença (BOLLELA; SATO; FONSECA, 1999; BRASIL, 2019). 

Contudo, os métodos de cultura para detecção de micobactérias que utilizam a 

semeadura da amostra em meios de cultura sólidos (Löwenstein-Jensen ou Ogawa-Kudoh) 

apresentam um grande tempo de detecção do crescimento bacteriano (de 14 a 30 dias, podendo 

se estender por até oito semanas). Os meios líquidos usualmente utilizados apresentam tempo 

de detecção de cinco a 13 dias (BRASIL, 2011). 

A cultura pode ainda ser utilizada para detecção de TB drogarresistente (TB-DR), visto 

que, quando indicada (contatos de TB resistente, pessoas com condições imunossupressoras, 
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pessoas vivendo com HIV (PVHIV), falência de tratamento e população com maior risco), é 

testada a sensibilidade dos bacilos à estreptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol e 

pirazinamida (BRASIL, 2011). 

 A cultura com identificação do bacilo e o teste de sensibilidade, independentemente do 

resultado da baciloscopia, estão indicados no Brasil para os contatos de casos sabidamente 

resistentes; para pessoas com histórico de tratamento; pessoas imunossuprimidas (HIV/AIDS, 

leucemias e linfomas, etc.); pessoas com baciloscopia positiva no final do 2º mês de tratamento; 

falência do tratamento; e em investigação de populações com maior risco de albergarem cepa 

de M. tuberculosis resistente (profissionais de saúde, população em situação de rua, população 

privada de liberdade, e pessoas em instituições de longa permanência) ou com difícil abordagem 

subsequente (indígenas) (BRASIL, 2011). 

Desde 2010, a OMS recomendou o TRM como primeira opção de diagnóstico da TB 

(WHO, 2010). E desde 2012, o Ministério da Saúde do Brasil o recomendou, incorporando ao 

SUS e implantando no país a partir de 2014 (BRASIL, 2012). Frente aos exames bacteriológicos 

supracitados, quando comparado à cultura, o TRM apresenta ótimos percentuais de 

sensibilidade e especificidade. A sensibilidade do TRM para a detecção do caso de TB é de 

cerca de 90% (enquanto a da baciloscopia é de 65%), e a especificidade é de 99%. Quanto à 

identificação de RR, o TRM apresentou valores de sensibilidade e especificidade em torno de 

94 e 99%, respectivamente (BENTO. et al., 2011; BOEHME et al., 2011; CDC, 2013; HUH et 

al., 2014; PIMKINA et al., 2015; SHARMA et al., 2015; SILVA et al., 2018). 

Quando comparado ao tempo para liberação do resultado (diagnóstico de TB e/ou 

resistência a medicamentos), o TRM também possui melhor desempenho que os demais, visto 

que o resultado é liberado em apenas duas horas, favorecendo o início oportuno do tratamento 

mais adequado para o diagnóstico realizado (TB sensível ou TB resistente). Além disso, o TRM 

também detecta a resistência à rifampicina, um dos principais fármacos usados no tratamento 

da TB, o que possibilita identificar precocemente os casos de resistência ao esquema básico, 

diminuindo o tempo necessário para o início do tratamento com medicamentos de 2ª linha. 

Sendo a resistência primária à rifampicina um indicativo de resistência a outras drogas 

antituberculosas, principalmente isoniazida, sua identificação precoce possibilita a introdução 

oportuna do tratamento da TB multidrogarresistente (TB-MDR) (BRASIL, 2019). 
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2.4 Xpert MTB / RIF 

 

O Xpert MTB/RIF é formado por um aparelho (onde o teste é realizado - GeneXpert) 

acoplado a um computador simples. A amostra, ao ser recebida pelo laboratório, precisa ser 

pré-processada. O pré-tratamento manual da amostra compreende o acréscimo de solução-

tampão ao escarro. Após pré-processada, esta mistura é transferida para a “câmara de amostra” 

do cartucho (compartimento específico do cartucho onde a amostra com a solução-tampão deve 

ser colocada). O cartucho é inserido no instrumento GeneXpert, e todas as etapas posteriores 

são automatizadas. (CEPHEID., 2012; BRASIL, 2012; WHO, 2014). 

O método utilizado para a identificação do bacilo na amostra de escarro é o PCR 

(polimerase chain reaction - reação em cadeia da polimerase) em tempo real. Uma série de 

beacons1 moleculares é utilizada simultaneamente para detectar a presença de M. tuberculosis 

e a RR, importante marcador de doença multirresistente. Primers específicos de cada espécie 

permitem a amplificação do gene rpoB do Mycobacterium tuberculosis, gene responsável pela 

maioria das resistências do bacilo à rifampicina (CEPHEID., 2012; BRASIL, 2012; WHO, 

2014).  

O GeneXpert primeiro captura, em uma membrana de filtro, os Mycobacterium 

tuberculosis existentes na amostra de escarro. Os bacilos são fragmentados por meio de energia 

ultrassônica, a qual libera o DNA do bacilo na solução. A solução é finalmente misturada com 

os reagentes secos de PCR e transferida para um compartimento onde será realizado o PCR em 

tempo real. Após realizado o PCR, o resultado é interpretado pelo GeneXpert e enviado ao 

computador ao qual está conectado (CEPHEID., 2012; BRASIL, 2012; WHO, 2014).  

 

As possibilidades de resultados do teste são:  

● MTB não detectado; 

● MTB detectado, RIF sensível;  

● MTB detectado, RIF resistente;  

● MTB detectado, RIF inconclusivo; e  

● Erro.  

 

Em contraste com a avançada tecnologia que é utilizada para a realização do teste, a 

execução da técnica é bastante simples, motivo pelo qual não exige pessoal com formação 

especializada. O tempo para liberação do resultado é de aproximadamente 1 hora e 45 minutos 

(CEPHEID., 2012; BRASIL, 2012; WHO, 2014). 
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Para instalação do aparelho, é necessário que o local tenha uma fonte de energia elétrica 

estável e contínua, e temperatura ambiente máxima de 30º, condições não diferentes das 

requeridas pela maioria dos equipamentos de laboratório. O espaço físico ocupado é referente 

às dimensões do aparelho, 27,94 cm de largura x 30,48 cm de altura x 29,72 cm de 

profundidade, mais o espaço para um computador de mesa ou portátil (laptop). Além disso, é 

necessária uma geladeira comum para armazenamento dos cartuchos (CEPHEID., 2012; 

BRASIL, 2012; WHO, 2014). 

  

2.5 Implantação da Rede de Teste Rápido Molecular para TB no Brasil 

 

Em 2012, duas capitais brasileiras com altos coeficientes de incidência (Rio de Janeiro-

RJ e Manaus-AM) participaram de um estudo piloto para avaliação do teste quanto à sua 

operacionalidade (uso nas condições de rotina dos laboratórios), custo-efetividade e aceitação 

entre profissionais de saúde e entre os pacientes (DUROVNI et al., 2014).  

Resultados preliminares desse estudo piloto observaram que o TRM aumentou em      

60% a detecção de casos quando comparado à baciloscopia. Foram avaliadas ainda a 

sensibilidade e especificidade, e tendo o TRM apresentado resultados satisfatórios, a CONITEC 

recomendou, em 2012, sua implantação no SUS, conforme indicações do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012; PINTO et al., 2013; DUROVNI et al, 2014). 

O TRM foi incorporado ao SUS em 2014 em vários municípios, selecionados segundo 

critérios abaixo listados (BRASIL, 2015). 

● Capitais estaduais, por serem responsáveis pelo maior número de casos de TB nos seus 

respectivos estados, e serem referência para o diagnóstico e tratamento da doença nos 

estados; 

● Municípios que notificaram mais de 130 casos novos de TB em 2012;  

● Municípios sede de presídios com estrutura de laboratório e demanda significativa de 

baciloscopia; 

● Municípios de fronteira e/ou com população indígena que notificaram pelo menos 50 

casos em 2011; 

● Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACENS) com demanda significativa de 

baciloscopias. 

 

A possibilidade de dispor amplamente de um teste diagnóstico da TB de fácil realização, 

eficiente, com resultado rápido e que indica a resistência à rifampicina, traz a perspectiva da 
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ampliação do diagnóstico e a melhoria da oportunidade do início do tratamento da doença no 

Brasil, se propondo, por tanto, à médio prazo, interromper a cadeia de transmissão de forma 

mais rápida, e a acelerar a redução da incidência e mortalidade por TB no Brasil, e no mundo. 

A quantidade de máquinas enviadas para cada local dependeu da carga de doença 

concentrada em cada município, calculado percentualmente entre o total de casos notificados 

no país. 

  Entre o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015, a CGDR realizou a 

doação de 149 máquinas de TRM-TB para 94 municípios, contemplados de acordo com os 

critérios supracitados. Contudo, algumas máquinas já haviam sido doadas anteriormente à 

2014, para os municípios de Manaus-AM e Rio de Janeiro-RJ.  

 Entre os anos de 2017 e 2019, mais 94 máquinas foram incorporadas à rede de teste 

rápido molecular para tuberculose no Brasil (RTR-TB), com 78 doações em 2017, sete doações 

em 2018, e nove doações em 2019. Pelo controle do Ministério da Saúde, 12 máquinas não 

possuíam data de doação, estando essas alocadas nos municípios do Rio de Janeiro-RJ, São 

Carlos-SP, Salvador-BA, Vitória-ES, Ariquemes-RO, Porto Velho-RO, Vilhena-RO e Porto 

Alegre-RS. Por não possuírem data de doação, essas também foram computadas na Figura 1, 

abaixo.  

  No final de 2019, a RTR-TB possuía 243 máquinas de TRM-TB distribuídas em 134 

municípios. Com as máquinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, até a finalização desse 

estudo, a RTR-TB já contava com 257 equipamentos distribuídos em 137 municípios (Figura 

1). 
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Figura 1 – Distribuição das máquinas de teste rápido molecular para tuberculose. 

Brasil, 2021. 

 

 
           Fonte: CGDR/DCCI/SVS/MS, 2021. 

 

  O processo de doação compreendia as seguintes etapas: 

● Contato telefônico e/ou por vídeo chamada com os Programas Estaduais de Controle da 

Tuberculose, de modo a comunicá-los sobre o processo de doação, informá-los qual(is) 

município(s) sob sua responsabilidade foram contemplados pelos critérios pré-

estabelecidos, e quais os trâmites burocráticos seriam necessários para se contemplar a 

doação; 

○ Ficou sob responsabilidade dos PECTs a definição sobre onde as máquinas 

seriam instaladas, tendo por opções, os Lacens, Laboratórios Municipais, e/ou 

hospitais de referência secundária e terciária para tuberculose. No final do 

processo, 150 laboratórios receberam máquina de TRM, e passaram a compor a 

RTR-TB do Brasil; 

● Contato telefônico com profissionais responsáveis pelas unidades onde as máquinas 

seriam alocadas, para verificação dos requisitos necessários de estrutura para realização 

dos testes; 

● Tramitação dos Termos de Doação juntos aos secretários municipais e/ou estaduais de 

saúde, a depender de qual das instâncias de gestão do SUS era responsável pela unidade 

de saúde do destino; 

○ No total de máquinas distribuídas, 88 foram doadas à Secretarias Estaduais de 

Saúde, 159 foram doadas à Secretarias Municipais de Saúde; 
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○ Ainda, 4 máquinas foram doadas a Hospitais de Clínicas (Ribeirão Preto-SP, 

Campinas-SP, Rio de Janeiro-RJ e Rio Grande-RS), ficando estas sob gestão do 

Governo Federal; 

 

 Além das doações das máquinas, que foram realizadas pelo Ministério da Saúde, todos 

os profissionais que trabalharam na RTR-TB desde sua criação, sejam eles de Laboratórios 

Municipais, Laboratórios Estaduais, Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens), 

Institutos ou Laboratórios de Referência, foram devidamente capacitados por técnicos do 

Ministério da Saúde em parceria com funcionários da empresa Cepheid Inc®, produtora das 

máquinas utilizadas no Brasil. No total, durante a implantação da RTR-TB, 250 profissionais 

foram capacitados para manuseio do equipamento. 

Além dos técnicos de laboratório, o Ministério da Saúde estabeleceu um grupo de 35 

pessoas, todas trabalhadoras dos maiores laboratórios de cada UF, para que atuassem como 

monitores da RTR-TB. Esses monitores atuam no monitoramento da realização dos testes, 

instalação, calibração e manutenção do equipamento, preparo de amostras, emissão e 

recebimento de relatórios, backup de dados, solicitação de exames, emissão de laudos e 

interpretação de resultados, além de orientar os demais trabalhadores dos laboratórios que 

compõem a RTR-TB em seu estado nas atividades acima listadas. Em suma, os monitores fazem 

a gestão da RTR-TB, compilam e reportam todos os dados oriundos da RTR-TB para o 

Ministério da Saúde, monitoram os indicadores de produção e desempenho, e dão suporte para 

os técnicos dos laboratórios da RTR-TB do seu estado.  

 

2.6 Monitoramento da Rede de Teste Rápido Molecular para tuberculose 

 

O Ministério da Saúde, quando da implantação do TRM no país, elaborou um plano de 

monitoramento da RTR-TB, com fluxos e instrumentos que foram pactuados com os técnicos 

de laboratório e com os monitores da RTR-TB, a fim de se conhecer a produção da rede, 

acompanhar o desempenho das máquinas nos territórios, identificar erros mais frequentes 

apresentados pelos equipamentos, subsidiando a reorientação das recomendações para o 

diagnóstico de TB no país.  

Para operacionalizar esse monitoramento, foram construídas uma planilha eletrônica, no 

software Microsoft Excel, e três formulários online no software FormSUS. Esses instrumentos 

são utilizados pelas equipes que atuam nos Laboratórios Municipais e Laboratórios Centrais, e 

são gerenciados pela equipe de vigilância laboratorial da GCDR/Ministério da Saúde. 
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Os três formulários em FormSUS são: 

● Relatório de produção de Teste Rápido Molecular para tuberculose das amostras de 

casos novos pulmonares (Anexo A); 

● Relatório de produção do Teste Rápido Molecular para tuberculose das amostras de 

casos pulmonares de retratamento (Anexo B); 

● Relatório de produção do Teste Rápido Molecular para tuberculose das amostras de 

tuberculose extrapulmonar (Anexo C); 

 

Nessas planilhas e nos formulários, seriam reportados dados referentes à: data de 

preenchimento, nome contatos (e-mail e telefone) do profissional, laboratório, município, 

estado, ano e mês de referência dos dados, total de cartuchos consumidos para o diagnóstico de 

TB, total de cartuchos consumidos para a investigação de TB drogarresistente, total de 

cartuchos perdidos e total de módulos com defeito.  

Dentre o total de cartuchos utilizados, as estratificações: total de cartuchos com 

resultado MTB não detectado; total de cartuchos com resultado MTB detectado, RIF sensível; 

total de cartuchos com resultado MTB detectado, RIF resistente; total de cartuchos com 

resultado MTB detectado, RIF inconclusivo; e total de cartuchos com resultado Erro.  

Dos cartuchos reportados como resultado Erro, havia uma estratificação dos principais 

erros que poderiam surgir como resultado da leitura do cartucho, sendo eles, os erros: 1001, 

1002, 2005, 2006, 2008, 2014, 2127, 2037, 5006, 5007, 5008, 5011, além de um campo aberto 

para outros erros que não os listados acima, os quais poderiam ser reportados junto à sua 

frequência de ocorrência.  

Cada erro possui, pelo Manual do Fabricante, uma causa ou um grupo de causas mais 

comuns, sobre às quais o Ministério da Saúde e os Monitores da RTR-TB poderiam atuar junto 

aos laboratórios executores do teste, de modo a evitar a ocorrência de mais erros da mesma 

natureza. 

Ficou estabelecido que, aos laboratórios municipais, caberia o preenchimento mensal 

das planilhas eletrônicas e o envio, até o dia cinco de cada mês, aos monitores estaduais da 

RTR-TB. Aos monitores estaduais, ficou incumbida a consolidação mensal dos dados de todos 

os laboratórios sob sua responsabilidade, agregando as informações em nível municipal, e o 

reporte nos formulários do FormSUS, até o dia dez de cada mês. Ao Ministério da Saúde, ficou 

a responsabilidade por consolidar a produção de todos os municípios da rede do país e divulgar 

o relatório de forma bimestral, até o dia 20 do mês em que o monitoramento aconteceria (Figura 

2). 
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Figura 2 – Fluxo do monitoramento da realização do Teste Rápido Molecular. 

 

Fonte: Brasil, 2015. 

Legenda: Lab: laboratório. Lacen: Laboratório Central de Saúde Pública. 

 

 

Nos anos de 2015 e 2016, a consolidação dos dados de produção da RTR-TB no país 

foi realizada pelo Ministério da Saúde de forma bimestral, em um arquivo em .pdf. Esse arquivo 

era compartilhado com todos os profissionais envolvidos da RTR-TB (monitores, técnicos dos 

laboratórios, diretores dos Lacens e coordenadores dos Programas Estaduais de Controle da 

Tuberculose).  

A partir de 2017, a consolidação dos dados pelo Ministério da Saúde passou a ser 

realizada através de uma planilha dinâmica em Microsoft Excel®, e o monitoramento e a 

devolutiva para a RTR-TB passou à frequência mensal. Esse monitoramento realizado pelo 

Ministério da Saúde, e que retorna para a RTR-TB mensalmente através do Relatório Mensal 

de Monitoramento foi uma das principais fontes de dados para as análises dessa tese (Anexos 

D e E). 

 

2.7 Avaliação de impacto e análise dos efeitos 

 

Estudos de avaliação de efeito são utilizados, em suma, para verificar a associação entre 

uma exposição/intervenção e um desfecho/resultado, buscando mensurar o quanto da 

ocorrência do desfecho, ou o quanto do resultado, se deve à intervenção ou à presença da 
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exposição. A avaliação de efetividade (também chamada de “avaliação de impacto” ou 

“avaliação de resultados”) visa a mensurar se os resultados desejados foram atingidos em 

condições reais, se as mudanças incluem efeitos colaterais indesejáveis, e se tais mudanças 

podem ser atribuídas à intervenção. No que tange ao desenvolvimento de novas tecnologias 

médico-sanitárias, as avaliações de efeito se apresentam como importante meio para se saber 

se as tecnologias desenvolvidas ou implantadas atingiram seus objetivos (BOEHME, 2010; 

BROUSELLE, 2011; GORDIS, 2014; VIEIRA-DA-SILVA., 2014). 

Partindo do pressuposto de que qualquer intervenção produz efeitos (positivos, 

negativos ou nulos, desejados ou não, previsíveis ou não), conhecer tais efeitos, 

correlacionando-os à intervenção sempre foi objeto de especulação, fazendo com que os estudos 

de avaliação de efetividade e de avaliação de impacto se tornassem as metodologias de 

avaliação mais classicamente utilizadas. Ainda hoje, há uma crescente preocupação em 

estabelecer os potenciais efeitos de políticas, programas, intervenções e projetos em todos os 

setores sociais, para orientar medidas que possam maximizar efeitos positivos e minimizar os 

riscos à saúde das populações (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997; BROUSELLE, 2011; 

ALMEIDA-FILHO; BARRETO, 2011). 

Quando nos referimos a efeito de uma intervenção/política/programa, estamos nos 

referindo à mudança intencional ou não intencional, direta ou indiretamente atribuída a uma 

intervenção. Contudo, precisamos diferenciar alguns termos corriqueiramente utilizados de 

forma equivocada. São eles “eficácia”, “efetividade” e “impacto”.  

Eficácia se refere aos resultados esperados de uma intervenção, ou seja, aqueles que 

deveriam acontecer quando a intervenção acontece em meios experimentais, ideais. Efetividade 

se refere aos efeitos reais da intervenção implantada na prática/rotina dos serviços, levando 

então em consideração todas as variáveis apresentadas pelos serviços, e que podem, de alguma 

forma, interferir nos resultados esperados. Impacto pode ser entendido como os efeitos a longo 

prazo, positivos ou negativos, primários ou secundários, produzidos direta ou indiretamente por 

uma intervenção. Ainda, impacto pode ser empregado para descrever os efeitos de uma 

intervenção avaliando-a em nível populacional (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997; 

ALMEIDA-FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS, 2014; VIEIRA-DA-SILVA., 2014). 
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Figura 3 – Avaliação do efeito de uma intervenção ao longo do tempo. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

A Figura 3, acima, busca ilustrar graficamente o efeito ou impacto de uma intervenção 

“X” sobre um indicador, no passar do tempo. No eixo “x” temos representado o tempo, e no 

eixo “y” temos representado o indicador de resultado que está sob avaliação. No “tempo zero”, 

tem-se o momento em que a intervenção é aplicada, e na linha em verde, projeta-se como o 

indicador de resultado se comportaria caso a intervenção não fosse implantada. Acima, temos 

a linha azul, que representa o comportamento do indicador de resultado após a intervenção. A 

avaliação de efetividade visa a mensurar essa diferença existente entre indicadores de resultado 

(com e sem a intervenção), o que está representado no gráfico com “efeito da intervenção”. 

As avaliações de efetividade são importantes para o conhecimento dos efeitos das 

políticas, tecnologias e serviços que foram ou estão sendo implantados, dados os contextos reais 

de sua implementação. Dessa forma, os resultados encontrados nas avaliações de efetividade 

podem (e devem) fornecer subsídios à gestão dos sistemas e serviços de saúde. Contudo, é 

importante que se tenha, previamente ao estudo de efetividade, o estudo de avaliabilidade, o 

qual pretende averiguar qual o grau de implantação desta intervenção, visto que as avaliações 

de efetividade são mais apropriadas para intervenções estáveis, bem implantadas, com modelo 

lógico bem definido e com clareza na utilização dos resultados, de modo a justificar os esforços 

que serão empreendidos (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997; ALMEIDA-FILHO; 

BARRETO, 2011).  

Outro conceito frequentemente associado aos estudos de efetividade e impacto é o de 

eficiência. Esse é entendido como a medida de produtividade dos serviços frente à nova 

tecnologia/política/intervenção, a qual busca estabelecer uma relação de custo. Esses estudos 

podem ser subdivididos em estudos de custo-benefício e custo-efetividade. Estudos de custo-
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benefício apenas monetarizam as intervenções, ao tempo que os estudos de custo-efetividade 

comparam, além dos custos, os impactos de duas ou mais ações diferentes que visam resolver 

o mesmo problema de saúde (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA., 2010; VIEIRA-DA-SILVA., 

2014). 

 

2.8 Avaliação de impacto de políticas públicas de saúde através de séries temporais 

interrompidas 

 

Um estudo de série temporal é, por essência, uma coleta sistemática de dados coletados 

em intervalos equidistantes no tempo (ex.: diário, semanal, mensal, trimestral, semestral ou 

anualmente). Dentre suas aplicações principais, estão o entendimento do comportamento 

histórico (tendência) do desfecho de interesse (ocorrência de uma doença, óbitos), e o potencial 

poder de predição da ocorrência do desfecho no futuro, a partir das informações observadas na 

série histórica (ANTUNES; CARDOSO, 2015). 

Quando, em algum momento no tempo, é introduzida uma intervenção (vacina, 

medicamento, teste diagnóstico, política pública) com potencial de modificar o comportamento 

histórico do desfecho na série temporal, pode-se ser utilizado o estudo de séries temporais 

interrompidas. Nessa, os dados são coletados em intervalos equidistantes no tempo, antes e 

depois da intervenção de interesse, com a finalidade de analisar se a intervenção provocou 

alguma modificação de efeito no nível (impacto imediato) e/ou na tendência (impacto 

progressivo) previamente apresentada pela série histórica (PENFOLD; ZHANG, 2013). 

Na Figura 4, abaixo, estão ilustradas graficamente as medidas que são avaliadas em um 

estudo de séries temporais interrompidas. Tem-se os dados de interesse coletados ao longo do 

tempo, e sua respectiva reta de regressão linear. No começo da série, é possível analisar os 

valores do desfecho e a tendência de ocorrência do evento ao longo do tempo, até a aplicação 

de uma intervenção, no tempo “t”. Na linha azul tracejada, é possível verificar qual seria o 

comportamento do desfecho caso a intervenção não tivesse sido aplicada (contrafacto). Logo 

após a intervenção, é observada uma queda imediata no desfecho estudado. Essa diferença 

observada entre o último ponto da série previamente à intervenção, e o primeiro ponto da série 

após a intervenção, é chamado de “mudança de nível”, e pode acontecer para valores acima ou 

abaixo do esperado no contrafacto (ANTUNES; CARDOSO, 2015). 

No período após a intervenção, é possível observar que a há uma mudança de tendência, 

ou seja, uma série histórica que apresentava tendência de aumento do desfecho observado em 
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relação ao tempo, após a intervenção, passa a apresentar uma tendência de decréscimo do 

desfecho em relação ao tempo.  

Finalmente, o impacto global da intervenção sobre o desfecho de interesse é analisando 

pela diferença entre os valores observados após a intervenção, e os valores esperados no 

contrafacto.      

 

Figura 4 – Avaliação do efeito de uma intervenção ao longo do tempo através de séries 

temporais interrompidas. 

 

 Fonte: próprio autor. 

 

Já na Figura 5, abaixo, além dos elementos supracitados, é possível observar a série 

histórica de um grupo controle, não exposto à intervenção estudada. Essa estratégia de análise 

visa minimizar o efeito de outras variáveis não medidas ou desconhecidas, sob o desfecho de 

interesse, ao longo do tempo. Nesse grupo, é possível observar o nível e a tendência do desfecho 

no mesmo período estudado, analisando o comportamento dos dados na completa ausência da 

intervenção. Assim, com mais acurácia, é possível inferir que as modificações observadas na 

série histórica do grupo em estudo são atribuídas à intervenção. 
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Figura 5 – Avaliação do efeito de uma intervenção ao longo do tempo através de séries 

temporais interrompidas, grupo intervenção e grupo controle. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

2.9 Estudos de sobrevida para avaliação de intervenções em saúde pública 

 

Os estudos de sobrevida, ou de sobrevivência, diferentemente dos modelos tradicionais 

que avaliam a ocorrência ou não de um evento, visam analisar o tempo até a ocorrência de um 

determinado evento de interesse. Esse tempo pode ser medido em horas, dias, meses, anos, a 

depender do objeto à luz da investigação. Nesses estudos, avalia-se a entrada de um sujeito em 

uma determinada condição, e o tempo decorrido desde sua entrada até mudança 

esperada/observada nessa condição especifica de interesse (MIOT, 2017; BUSTAMANTE-

TEIXEIRA, M.T., FAERSTEIN, E.; LATORRE, M.R.., 2002.).  

De tal forma, em estudos de sobrevida, as pessoas podem ser acompanhadas por meio 

da ocorrência de um evento, que pode ser, por exemplo, o diagnóstico de uma doença, a 

realização de uma cirurgia, o nascimento, ou o óbito. Geralmente, as pessoas são incluídas no 

estudo em diferentes tempos do ano calendário, porém, na análise, todos os indivíduos têm seu 

tempo de sobrevivência contado a partir da entrada no estudo (que é considerado como tempo 

zero), até a ocorrência do evento, seja ele o desfecho de interesse (falha) ou a perda de 

seguimento (censura). 

Nesses estudos, os dados da análise podem ser representados pela curva de 

sobrevivência, também conhecida como curvas de Kaplan-Meier, ou pela tábua de 

sobrevivência. Ambos, em função do tempo, refletem a proporção de sujeitos que permanecem 

sob observação (não sofreram o evento nem interromperam o seguimento), versus aqueles que 
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apresentaram o evento de interesse (metodologicamente conhecidos como “falha”) ou perderam 

o seguimento (metodologicamente conhecidos como “censuras”) (BUSTAMANTE-

TEIXEIRA, M.T., FAERSTEIN, E.; LATORRE, M.R.., 2002). 

Apesar de suas potencialidades terem sido demonstradas em ensaios clínicos, os estudos 

de sobrevida podem ser úteis em avaliações do efeito de intervenções em saúde pública, desde 

que se tenham coletadas as informações necessárias (momento de entrada e momento de saída) 

dos indivíduos, em relação ao desfecho que se está avaliando. 
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3. OBJETIVO GERAL 

  

 Analisar o impacto da implantação do teste rápido molecular para tuberculose (TRM) 

no Brasil, comparando os períodos anteriores e posteriores à implantação, ocorrida em 2014. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

3.1.1 Analisar o impacto do teste rápido molecular na detecção de casos de tuberculose 

no Brasil entre os anos de 2010 e 2019; 

3.1.2 Analisar o impacto do teste rápido molecular no início oportuno de tratamento de 

TB resistente à rifampicina no Brasil entre os anos de 2014 e 2019; 
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4. MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento dessa tese, foram realizados estudos observacionais, a partir 

dos dados secundários produzidos na rotina dos serviços de tuberculose do país. Dado que, para 

cada objetivo específico foi adotado um método diferente, a metodologia foi fragmentada por 

estudo desenvolvido. 

 

Estudo 1 – análise do impacto do teste rápido molecular na detecção de casos de 

tuberculose 

 

Objetivo específico 1 – Analisar o impacto do teste rápido molecular na detecção de casos de 

tuberculose 

 

4.1 Delineamento  

 

 Foi realizado um estudo ecológico, tendo como unidades de análise os municípios que 

compõe a RTR-TB. Foi realizado um estudo de séries temporais interrompidas, em que foram 

analisados os indicadores da TB antes e depois do início de utilização do TRM. O período de 

estudo foi de 2010 a 2019, sendo cinco anos antes e cinco anos após a implantação do TRM no 

país, ocorrida, de forma gradativa, no segundo semestre de 2014. 

 

4.2 Área de estudo 

 

Em 2019, a população estimada do Brasil era de 210.147.125 habitantes, e o país 

notificou, no mesmo período, 78.653 casos novos de TB. Os 92 municípios selecionados para 

esse estudo reuniam 36,65% da população do país (77.030.034 habitantes) e 53,97% dos casos 

novos de TB do país (42.453 casos novos), no mesmo período (Figura 6). 

Quanto aos indicadores sociodemográficos e econômicos do Brasil no período do 

estudo, de 2010 a 2019, o Índice de Gini variou de 0,530 a 0,543, a taxa de desemprego de 6,7% 

a 11,9%, a renda média domiciliar per capita R$ 668,00 a R$ 1.439,00, e o Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,699 a 0,765 (Apêndice A). 

 Nos municípios do estudo, para o ano de 2010, último ano censitário com tais dados 

disponíveis em nível municipal, a média do Índice de Gini foi 0,553 (0,442 – 0,689), a média 

da taxa de desemprego 2010 foi 8,27 (2,44 – 17,97), a média da Renda Média Domiciliar Per 
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Capita 2010 foi 868,60 (274,06 – 1.951,11), e a média do Índice de Desenvolvimento Humano 

2010 foi 0,752 (0,616 – 0,847) (Apêndice A). 

 

Figura 6 – População estimada e número de casos novos de tuberculose nos municípios do 

estudo. Brasil, 2019. 

 

 

FONTE: Tabnet/Datasus/Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação / Sinan / SES / 

MS. Nota: Município: pop. estimada em 2019 / número de casos novos de tuberculose em 2019.  
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4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

  

As unidades de análise desse estudo foram os municípios brasileiros que se enquadraram 

nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para receber o TRM (conforme descrito no 

tópico 2.4 – pág 26). No total, 134 municípios brasileiros compuseram a Rede de Teste Rápido 

Molecular para TB.  

Foram excluídos os municípios em que: 

• A data do termo de doação da máquina foi posterior a janeiro de 2018, ou; 

• A data de início de utilização da máquina foi posterior a janeiro de 2018, ou; 

• A primeira informação de dados enviada ao Ministério da Saúde tenha acontecido 

após janeiro de 2018. 

 

Nesses municípios, o pouco tempo de utilização do teste entre janeiro de 2018 e 

dezembro de 2019 (final do período do estudo) dificultaria a mensuração do efeito do teste 

sobre os indicadores de TB. 

Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, restaram 92 municípios como 

unidades de análise desse estudo. 

 

4.4 Fontes das informações e variáveis de estudo  

 

Foram analisados dados do Sinan acerca dos indicadores operacionais e 

epidemiológicos da TB por município que compõe a RTR-TB. Para tal, a base de dados não 

nominal do Sinan-TB foi solicitada, via Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC), à CGDR. 

A base de dados utilizada nesse estudo foi atualizada, pela CGDR, em fevereiro de 2021. 

Também foram utilizados dados do SITE-TB, cuja descrição e manejo da base de dados está 

descrita na metodologia do estudo 2. 

Além desses, também junto à CGDR, foram solicitadas todas as informações sobre a 

produção laboratorial da RTR-TB desde a implantação até dezembro de 2019. Esses dados são 

os reportados pelos monitores estaduais da RTR-TB, mensalmente via FormSUS, à CGDR, 

desde a implantação das máquinas. Além dos dados de produção da RTR-TB, foram solicitados 

os documentos internos da CGDR que constavam as datas de implementação do TRM para 

cada município, e outras informações importantes para as análises. O relatório de 

monitoramento da RTR-TB utilizado nesse estudo foi atualizado em dezembro de 2020.  
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4.5 Definições  

 

Foram considerados casos de TB todas as notificações no Sinan registrados com a 

Classificação Internacional de Doenças 10ª atualização (CID-10) entre A15 e A19.  

Casos novos de TB são todos aqueles notificados com a variável “tipo de entrada” 

registrada como “caso novo” ou “não sabe” ou pós óbito”. 

São considerados casos com confirmação laboratorial aqueles que, no momento do 

diagnóstico, obtiveram resultado positivo para a baciloscopia e/ou cultura, e/ou teste rápido 

molecular com resultado Mycobacterium tuberculosis [MTB] detectado (sem ou com 

resistência à rifampicina [RIF]). 

Casos de TB que realizaram baciloscopia ou cultura, foram todos aqueles cujas 

informações nas respectivas variáveis estavam como “positivo” ou “negativo”. 

Foram considerados casos de TB com coinfecção TB-HIV aqueles cuja informação na 

variável “HIV” estava como “positivo”. 

Foram considerados casos em PPL aqueles cuja informação na variável 

“Institucionalizado”, foi registrado “presídio” (2010 a 2015), ou aqueles cuja informação na 

variável “PPL” estava como “Sim” (2015 a 2019). Casos que apresentaram as duas informações 

no momento de transição das Fichas de notificação/investigação da tuberculose no Sinan foram 

computados apenas uma vez. 

Casos de TB na população indígena são todos aqueles cuja informação na variável 

“Raça/cor” estava como “Indígena”. 

 Foram considerados casos de TB encerrados por TB-DR aqueles cuja informação na 

variável “Situação de encerramento” estava como “TB-DR”. 

 Foram considerados casos de TB-DR com “resistência primária” aqueles cuja 

informação na variável “Tipo de resistência” no SITE-TB estava como “primária”. E foram 

considerados casos de TB-DR com “resistência adquirida” aqueles cuja informação na variável 

“Tipo de resistência” no SITE-TB estava como “adquirida”. 

 

4.6 Criação e manejo das bases de dados 

 

As bases de dados do Sinan e do SITE-TB contém o registro individuado das pessoas 

com TB no Brasil. Para essa análise, os dados dessas bases foram agregados em nível municipal, 

e os indicadores de interesse (descritos posteriormente) foram calculados de forma trimestral 

para cada município do estudo. Foi-se criada assim uma terceira base de dados. Foram 
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utilizados os softwares Excel (Microsoft Coorporation® versão 2013), Stata (StataCorp®, 

versão 12.0) e TabWin32® (DataSUS / Ministério da Saúde). 

 

4.7 Plano de análise 

 

O processo de implementação do TRM nos municípios foi progressivo, e aconteceu 

entre o segundo semestre de 2014 e o ano de 2015. Após a seleção dos municípios que iriam 

receber as máquinas, foi-se iniciado o processo de distribuição e instalação das mesmas nos 

serviços. As datas em que a máquina começou a operar foi considerada para a definição do 

período de implementação da política. Para algumas máquinas, a data de instalação foi 

informada pela Cepheid®. Para outras máquinas, cuja data de instalação não foi informada, foi-

se considerado como data de instalação o primeiro mês em que o monitor da RTR-TB informou 

a produção referente àquela máquina.  

Após identificadas todas as datas de início da utilização do TRM por município, 

observou-se que no segundo semestre de 2014 foram realizadas as doações de 149 máquinas 

para os 92 municípios, e que 85 deles (92,4%) tiveram data da instalação ou informaram 

primeira produção até junho de 2015. Assim, os terceiro e quarto trimestres de 2014, e os 

primeiro e segundo trimestres de 2015 foram consideração como período de implantação da 

RTR-TB no Brasil.  

Para a análise do comportamento, no tempo, dos indicadores programáticos de controle 

da TB antes e depois da implantação do TRM nos municípios da que compõe RTR-TB (controle 

histórico), optou-se pela observação trimestral dos dados. 

Foram definidos três períodos do estudo: fase pré-implantação, fase de implantação, e 

fase pós-implantação. Entre 2010 e 2019 foram totalizados 40 pontos na série histórica 

trimestral, sendo 18 pontos na fase pré-implantação, quatro pontos na fase de implantação, e 18 

pontos na fase pós-implantação. A fase de implantação foi excluída da análise comparativa 

entre os períodos. 

 Para avaliação de tendência e potencial efeito da incorporação da máquina de TRM nos 

indicadores de TB, foram considerados como variáveis desfecho: 

• Casos novos de TB notificados 

• Proporção de casos novos de TB confirmados por critério laboratorial 

• Proporção de casos novos de TB que realizaram baciloscopia 

• Proporção de casos novos de TB que realizaram cultura 
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• Proporção de casos novos de TB com coinfecção pelo HIV 

• Proporção de casos novos de TB notificados na População Privada de Liberdade 

(PPL)  

• Proporção de casos novos de TB notificados na População Indígena 

• Proporção de casos novos de TB encerrados como TB-DR 

• Proporção de casos novos de TB-DR notificados como resistência primária 

• Proporção de casos novos de TB-DR notificados como resistência adquirida 

Sugestão: colocar em análise 

 

Dado que em 2014 a Ficha de Notificação/Investigação da Tuberculose no Sinan foi 

modificada, algumas variáveis de interesse que só começaram a ser coletadas a partir de 2015 

não puderam ser avaliadas, tais como população em situação de rua, profissionais de saúde e 

beneficiários dos programas de renda do governo. 

Todas as variáveis de interesse do estudo foram descritas em quatro grupos: dos 

municípios que receberam a máquina, antes e depois da intervenção, e dos municípios que não 

receberam a máquina (análise de sensibilidade), antes e depois do período estipulado para a 

intervenção. Para tal, foram utilizadas as medidas de frequência e tendência central. Foi testada 

a diferença entre os grupos pelo teste t pareado de Student. Para as variáveis qualitativas, foi 

testada a diferença de proporções entre os grupos (antes e depois da intervenção) através do 

teste chi-quadrado de Pearson.  

 Para análise exploratória, os dados foram apresentados em gráficos de linha com sua 

respectiva reta de regressão linear. E para estimação das diferenças de nível e de tendência antes 

e após a intervenção, foi utilizada a modelagem de séries temporais interrompidas pela 

Regressão de Prais-Winsten, a qual controla o possível efeito de autocorrelação dos dados ao 

longo da série. Todas as regressões apresentadas foram feitas utilizando a função logarítmica 

de potência 10 das variáveis desfecho de interesse. 

 

 A regressão de Prais-Winsten utilizada nesse estudo considera a seguinte fórmula: 

 

Yt = β0 + β1*tempot + β2(nível_t) + β3(tendência_t) + et 

 

 Onde: 

• Y = valor estimado do desfecho no tempo t ; 
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• β0 = intercepto de Y no t = 0; 

• β1 = coeficiente de regressão no tempo t; 

• β2(nível_t) = coeficiente de regressão do nível no valor observado pós intervenção 

frente ao esperado pelo nível pré-intervenção; 

• β3(tendência_t) = coeficiente de regressão da tendência no período pós-intervenção 

comparativamente ao período pré-intervenção; 

 

Após, dado que as Regressões de Prais-Winsten foram feitas em função logarítmica de 

potência 10, foi realizado o cálculo direto da mudança média percentual (APC, do inglês 

Average Percentual Change). Para o cálculo do APC e seus respectivos intervalos de confiança, 

utilizou-se as seguintes fórmulas: 

 

APC = (-1 + 10β
1).100 

IC95% = (-1 + 10βmin).100 ; (-1 + 10βmax).100 

 

 Onde: 

• β1 = coeficiente de regressão no tempo t1; 

• βmin = coeficiente de regressão mínimo, à 95%, no tempo t1; 

• βmax = coeficiente de regressão máximo, à 95%,no tempo t1; 

 

Foi testada a sazonalidade da série pelas funções seno e cosseno. Nas séries em que 

alguma sazonalidade foi identificada, a função respectiva (seno e/ou cosseno) foi mantida no 

modelo como variável de ajuste. 

Para estimar o excesso de casos diagnosticados após a implantação da RTR-TB que 

possivelmente não teriam sido diagnosticados sem a máquina, foi-se feita a estimativa da reta 

de regressão de Prais-Winsten do período anterior à intervenção (2010.1 a 2014.2). A partir 

dela, foram estimados os valores esperados de casos novos de TB para todo o restante do 

período de estudo. Em seguida, fez-se a diferença entre o esperado e o observado, a essa 

diferença foi chamada de excesso de casos.  

No modelo 1, as variáveis foram testadas de forma univariada, a fim de se verificar a 

mudança de tendência e de nível da variável desfecho, comparando-se os períodos antes e 

depois da intervenção, apenas nos municípios que receberam a intervenção. 
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No modelo 2, as variáveis foram testadas de forma univariada, a fim de se verificar a 

mudança de tendência e de nível da variável desfecho, comparando-se os períodos antes e 

depois da intervenção, nos municípios que receberam a intervenção e nos municípios que não 

receberam a intervenção. 

 A significância estatística dos modelos de Prais-Winsten foi aferida pelo IC 95% quando 

o valor nulo “zero” não estava inserido no intervalo.  

 

 

Estudo 2 - Análise do impacto do teste rápido molecular na identificação precoce de 

resistência à rifampicina 

 

Objetivo específico 2 – analisar o impacto do teste rápido molecular na identificação precoce 

de resistência à rifampicina 

 

4.8 Delineamento  

 

Foi realizado um estudo de coorte retrospectiva, tomando o indivíduo como unidade de 

estudo. Foi utilizado o método de análise de sobrevida para avaliar o efeito do TRM sobre o 

tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento dos casos novos de TB resistente à 

rifampicina (TB-RR, TB resistente à rifampicina pelo TSA, e TB-MDR).  

Para esse estudo, os casos de TB resistente somente à rifampicina pelo TSA serão 

somados aos casos de TB-MDR, e chamados de TB-MDR. 

 

4.9 Área do estudo 

 

O estudo foi conduzido no Brasil, país de dimensões continentais localizado na face 

atlântica da América do Sul. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), possui população estimada para 2021 de 213.317.639 habitantes, dos quais 6,6% são 

analfabetos e 14,1% estão desempregados. O Índice de Gini do Brasil para 2021 está estimado 

em 0,640 (IBGE; 2021). 

A organização Mundial da Saúde, em suas classificações de países com alta carga da 

doença, caracteriza o Brasil como um país de alta carga para TB e de alta carga para a 

coinfecção TB/HIV. O país não figura apenas na lista de países de alta carga para TB-RR / TB-

MDR (WHO, 2021).  
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Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil notificou, em 2020, 66.819 casos novos 

de TB, perfazendo um coeficiente de incidência de 31,6 casos novos a cada 100 mil habitantes. 

Para TB-DR / TB-MDR, o Brasil diagnosticou, em 2020, 914, dos quais 664 (72,6%) iniciaram 

o tratamento no mesmo ano (BRASIL, 2021; WHO 2021). 

 

4.10 População de estudo  

 

 A população de estudo foi formada por todos os casos novos de TB pulmonar com RR 

ou MDR diagnosticados no país entre os anos de 2014 e 2019, e notificados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Sistema de Informação dos Tratamentos 

Especiais da Tuberculose (SITE-TB).  

 

4.11 Critérios de inclusão e de exclusão 

 

Foram incluídos no estudo todos os casos novos de TB pulmonar com RR e MDR 

diagnosticados no Brasil entre os anos de 2014 e 2019, e notificados no Sinan e no SITE-TB.  

 Casos de TB-RR / TB-MDR que apresentaram exames de TRM e TSA com resultado 

resistente à rifampicina (RR) ou multidrogarresistente (MDR), cujas datas da coleta dos exames 

foram iguais, foram excluídos da análise. Para esses casos, não foi possível identificar o método 

que diagnosticou a resistência. 

 Também foram excluídos os casos de TB-RR / TB-MDR que apresentaram data do 

diagnóstico da resistência, por TRM ou TSA, anterior à data de início do estudo (01.01.2014) 

em até três meses (01.10.2013). Dado que o critério de inclusão dos indivíduos no estudo foi a 

data do diagnóstico de TB-RR / TB-MDR a partir de 2014, e que o SITE-TB considera como 

data do diagnóstico da resistência a data mais antiga do Sistema que identificou qualquer 

resistência, esses casos foram considerados como sendo um diagnóstico de resistência em 

tratamento anterior e, portanto, antes do recorte temporal desse estudo.  

 

4.12 Definições 

 

Foram considerados casos de TB todas as notificações no Sinan e no SITE-TB 

registrados com a Classificação Internacional de Doenças 10ª atualização (CID-10) entre A15 

e A19.  
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Foram considerados casos novos de TB no Sinan todos aqueles notificados com a 

variável “tipo de entrada” registrada como “caso novo” ou “não sabe” ou pós óbito”. No SITE-

TB, foram considerados casos novos todos aqueles notificados com a variável “tipo de entrada” 

como “caso novo”. 

Foram considerados casos de TB com resistência à rifampicina (TB-RR) aqueles 

identificados por meio da cultura seguido de teste de sensibilidade à rifampicina o qual acusou 

resistência ao fármaco (monorresistência), ou aquele cujo TRM apresentou como resultado 

“MTB detectado, RIF resistente”. E foram considerados casos de TB multidrogarresistente 

(TB-MDR) aqueles que, por meio da cultura seguido de teste de sensibilidade, foi identificada 

a resistência à pelo menos rifampicina e isoniazida simultaneamente. Dado que cerca de 80% 

dos casos de resistência à rifampicina também são casos com resistência à isoniazida (BRASIL, 

2014), e portanto, nesse estudo, foram analisados os casos de TB-RR e TB-MDR juntos. 

 Foram considerados casos de TB-RR / TB-MDR diagnosticados por TRM aqueles 

indivíduos que apresentaram data da coleta do TRM anterior à data de início do tratamento de 

TB-DR no SITE-TB. Também, indivíduos que apresentaram notificação de TB no SINAN com 

diagnóstico pelo TRM e resultado “MTB detectado, RIF resistente” anterior à data de 

diagnóstico no SITE-TB.  

 Foram considerados casos de TB-RR / TB-MDR diagnosticados por TSA aqueles 

indivíduos que apresentaram data da coleta da amostra que resultou em resistência, no TSA, 

anterior à data de início do tratamento de TB-DR no SITE-TB. Também, indivíduos que 

apresentaram notificação de TB no SINAN com diagnóstico pelo TSA e resultado “Resistente 

somente à Rifampicina” ou “Resistente à Isoniazida e Rifampicina” anterior à data de 

diagnóstico no SITE-TB. 

 Casos que tiveram TRM e TSA com resultado RR ou MDR anteriores à data de início 

do tratamento foram classificados de acordo com a data mais antiga do resultado do exame que 

indicou a resistência.  

 

4.13 Fonte das informações 

 

Para tal, foram utilizados dados do Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de 

TB (SITE-TB) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de TB, 

notificados entre os anos de 2014 e 2019. A CGDR realiza, de modo periódico, o 

relacionamento probabilístico entre essas bases de dados com a finalidade de qualificar as 

informações de vigilância da TB-DR no país. A base de dados não-nominal oriunda desse 
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relacionamento foi solicitada à CGDR através do Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC), 

conforme normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

 

4.14 Criação e manejo das bases de dados 

 

As bases de dados desse estudo foram criadas a partir de um relacionamento entre os 

bancos de dados do Sinan e do SITE-TB. Para esse relacionamento, foi utilizado o software 

RecLink III. Como os bancos de dados não contém um identificador unívoco (variável idêntica 

nos bancos, o que permitiria um relacionamento determinístico), foi realizado um 

relacionamento pelo método probabilístico, o qual utiliza as probabilidades de concordância 

entre as variáveis selecionadas para o pareamento. Neste processo, os campos que são 

previamente definidos para pareamento são utilizados conjuntamente para o cálculo de um 

score, o qual traduz o grau de concordância entre os registros de cada par formado (MACHADO 

et al, 2008).  

Os bancos do Sinan TB e do SITE-TB, dos anos de 2014 a 2019, foram convertidos 

para o formato do Stata®, a fim de se verificar quais variáveis compunham os bancos, bem 

como seus formatos, tamanhos e conteúdos, além da definição daquelas variáveis que seriam 

utilizadas nos processos de pareamento, blocagem e conferência manual dos pares. Após, as 

bases de dados foram convertidas para o formato padrão de utilização do software Reclink III®, 

e padronizados de acordo recomendações do software. 

 

Padronização das variáveis 

Como variáveis de pareamento, foram utilizados o nome, nome da mãe e a data de 

nascimento da pessoa com tuberculose, em ambas as bases de dados. O processo de 

padronização dos nomes foi realizado no próprio software RecLink III®, o qual adapta os 

campos a serem utilizados para o padrão brasileiro: exclusão de caracteres especiais (tais como 

()/‘,.;:-!@#$%¨&*+_,.^~[]{}), artigos, preposições e agnomes abreviados (tais como “a”, ”e”, 

“da”, “de”, “do”, “das”, “dos”, “Jr.”, “II”, “III”), espaços duplos, acentos, números. Em seguida, 

todos os caracteres restantes nos nomes são convertidos para caixa alta. Quanto à data, elas 

foram convertidas para os formatos DDMMAAAA ou AAAAMMDD, ambos lidos pelo 

software. Além disso, os tamanhos (quantidade de caracteres) e formatos (long e string) das 

variáveis foram igualados (ANDRADE, 2015; COELI e CAMARGO JR, 2002; CAMARGO 

JR E COELI, 2007).  
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Blocagem  

O processo de blocagem visa otimizar o processamento da base de dados pelo software, 

permitindo a comparação apenas entre registros pertencentes ao mesmo bloco. Assim, elencam-

se variáveis que possam dividir o banco de dados em blocos mutuamente exclusivos, a fim de 

que o programa só faça comparação entre pares pertencentes a um mesmo bloco. Por exemplo, 

ao se definir “sexo” como variável de blocagem, a comparação entre os registros somente será 

feita entre registros que sejam do sexo masculino em ambas as bases, e entre os registros do 

sexo feminino em ambas as bases.  

Como variáveis de blocagem para esse relacionamento, foram utilizadas as variáveis 

PBLOCO, UBLOCO e sexo. PBLOCO e UBLOCO são, respectivamente, os códigos fonéticos 

(na função “soundex”) do primeiro e do último nome do indivíduo. Esse código é constituído 

de quatro dígitos, em que o primeiro é a primeira letra do nome a ser codificado, e os outros 

três são uma sequência numérica que visa reduzir erros, suprimindo vogais e substituindo 

consoantes com sons semelhantes (ANDRADE, 2013; COELI e CAMARGO JR, 2002; 

COUTINHO E COELI, 2006; CAMARGO JR E COELI, 2007). 

 

Pareamento 

No pareamento, foram utilizadas as variáveis “nome do paciente”, “nome da mãe do 

paciente” e “data de nascimento do paciente”. Os campos nominais foram comparados 

utilizando-se a função de Levenshtein, e o campo data de nascimento foi comparado em pares 

de dígitos, observando a diferença entre os pares de dígitos na mesma posição.   

 

Relacionamento 

O relacionamento foi realizado em três passos. Em todos eles, as variáveis de 

pareamento foram mantidas as mesmas, alterando-se apenas as variáveis de blocagem. No 

primeiro passo, foram utilizadas as três variáveis de blocagem simultaneamente, de modo a 

aumentar a sensibilidade entre os pares (probabilidade do par vinculado ser um par verdadeiro); 

no segundo, foram utilizadas PBLOCO e sexo; e no terceiro, foram utilizadas UBLOCO e sexo. 

A estratégia de múltiplos passos, reduzindo a sensibilidade do relacionamento gradativamente, 

visa encontrar mais pares que, por erros aleatórios de digitação, não haviam sido capturados no 

passo anterior (ANDRADE, 2013; COELI e CAMARGO JR, 2002; CAMARGO JR E COELI, 

2007).  

Após o relacionamento realizado, de forma empírica e manual, foram definidos os 

pontos de corte para os pares verdadeiros, pares duvidosos e pares falsos, os seguintes scores:  
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Classificação Pontuação 

Par Verdadeiro 10,3 

Par duvidoso 6,2 - 10,2 

Falso par  6,1 

 

 

Após essa classificação, os registros classificados como pares verdadeiros foram 

armazenados em um banco final, os registros classificados como pares falsos foram 

descartados, e os registros classificados como pares duvidosos (intervalo de probabilidade 

conhecido como “zona cinza”) foram levados para conferência manual. Na conferência manual, 

foram verificadas, em todos os registros pareados, as variáveis “nome do paciente”, “nome da 

mãe do paciente”, “data de nascimento do paciente”, “sexo”, e as demais relacionadas ao 

endereço de residência da pessoa, a fim de se recategorizar esses pares como verdadeiros ou 

falsos.  

Após a conferência manual do passo 1, a pontuação para classificação automática de 

par verdadeiro foi deslocada para acima de 6,1. Assim, para checagem de prováveis erros de 

classificação, os 50 pares com maior pontuação abaixo do ponto de corte de 6,1 foram 

manualmente conferidos nos passos 2 e 3. 

 

Verificação e exclusão de duplicidades 

Após a conferência manual, foi feita uma verificação de duplicidade no banco de pares 

verdadeiros, de modo a identificar, através das variáveis unívocas de identificação criadas para 

esse relacionamento, previamente à junção das bases, se houve o mesmo registro do Sinan 

vinculado a mais de um registro do SITE-TB, e/ou se o mesmo registro do SITE-TB foi 

vinculado a mais de um registro do Sinan.  

Nos casos de duplicidade de registros do Sinan, foram mantidos, por ordem de 

prioridade: 

(1) – registros cujas datas de diagnóstico no SITE-TB foram mais antigas; 

(2) – se datas de diagnóstico no SITE-TB foram posteriores à data de diagnóstico no 

Sinan, foi mantido o registro cujas datas de diagnóstico nos dois sistemas foram 

mais próximas; 
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(3) – se as datas de diagnóstico no SITE-TB foram iguais, um registro foi excluído 

aleatoriamente. 

 

Nos casos de duplicidade de registros do SITE-TB, foram mantidos, por ordem de 

prioridade: 

(1) – se ambas as datas de diagnóstico no Sinan foram anteriores ou posteriores à data 

de diagnóstico no SITE-TB, foi mantido o registro cujas datas de diagnóstico nos 

dois sistemas foram mais próximas; 

(2) – se uma data de diagnóstico no Sinan foi anterior (até o limite de um ano) e a outra 

data de diagnóstico no Sinan foi posterior, (até o limite de três meses) à data de 

diagnóstico no SITE-TB, foi mantida a data de diagnóstico do Sinan mais antiga; 

(3) – se uma data de diagnóstico no Sinan foi anterior (em mais de um ano) e a outra 

data de diagnóstico no Sinan foi posterior (em menos de três meses) à data de 

diagnóstico no SITE-TB, foi mantida a data de diagnóstico do Sinan mais próxima 

da data de diagnóstico no SITE-TB; 

(4) – se uma data de diagnóstico no Sinan foi anterior (em mais de um ano) e a outra 

data de diagnóstico no Sinan foi posterior (em mais de três meses) à data de 

diagnóstico no SITE-TB, foi mantida a data de diagnóstico do Sinan mais antiga; 

(5) – se as datas de diagnóstico no Sinan foram iguais, um registro foi excluído 

aleatoriamente. 

 

Na base de dados final, 12 registros do Sinan foram relacionados a dois registros no 

SITE-TB, e 45 registros do SITE-TB foram relacionados a dois registros no Sinan. Ao final 

dessa conferência, o número de pares verdadeiros no linkage probabilístico entre essas bases de 

dados foi 2.833. Da base de dados do Sinan, esse total representa 0,78%, e da base de dados do 

SITE-TB, esse total representa 43,82% dos registros, no período estudado (Figura 7).  
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Figura 7 - Diagrama do relacionamento probabilístico das bases de dados. 

 

 FONTE: próprio autor. 

  

4.15 Criação das variáveis 

 

 A variável dependente foi o tempo, contado em dias, entre a data de coleta do exame 

(TRM ou TSA) até a data de início do tratamento da TB-RR / TB-MDR. Para a criação de todas 

as variáveis, seja pelo TRM ou pelo TSA, o SITE-TB foi considerado como a base de dados 

principal.  

 O Sinan, sistema padrão-ouro para notificação de casos de TB no país, incluindo as 

resistências, por não possuir as datas de coleta ou de resultados dos exames, somente foi 

utilizado nessas análises para qualificar as informações do SITE-TB, conforme regras 

estabelecidas abaixo para criação das variáveis. Nos casos notificados no Sinan, onde não há a 

variável data da coleta ou do resultado do exame, a data de diagnóstico do caso foi considerada 

como data da coleta. 

 

 Primeiro resultado do TRM resistente 

 No SITE-TB, há a possibilidade de registro de vários exames de TRM. Na base de dados 

do SITE-TB em estudo, alguns dos registros de indivíduos incluídos no sistema realizaram até 

vinte e dois exames de TRM, tendo os resultados e as datas de coleta dos exames. 
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 Foi gerada uma variável dicotômica (“0 = não” e “1 = sim”) chamada “primeiro 

resultado do TRM drogarresistente”. Nela, foi preenchido como “1” quando a pessoa 

apresentou o primeiro resultado “TRM Detectado, RIF resistente”. 

 Os demais casos que só apresentaram resultados “MTB não detectado”, “MTB 

Detectado, RIF sensível”, “MTB detectado, RIF indeterminado” ou “Inválidos” foram 

categorizados como “0”. Os casos de “MTB Detectado, RIF indeterminado”. “MTB Detectado 

traços” e “Inválido” foram assim classificados, pois a recomendação do Ministério da Saúde 

nessas situações é de repetir o TRM em nova amostra, e enviar a nova amostra para a realização 

de cultura + TSA. Nessas situações, a resistência à rifampicina não pôde ser avaliada pelo TRM, 

e caso um novo teste tenha detectado à resistência, a informação teria vindo de algum dos 

demais campos disponíveis. Os casos que estavam em branco (missing) foram considerados 

como “TRM não realizado”.  

 Contudo, alguns casos que vieram do relacionamento probabilístico (n=50) 

apresentavam resultados de TRM no Sinan e não apresentavam resultados de TRM no SITE-

TB, ou apresentavam resultados discordantes entre os dois sistemas avaliados. Em ambos os 

casos, aqueles que tinham registro no Sinan como TRM “MTB Detectado, RIF Resistente” e a 

variável “primeiro resultado de TRM resistente” estava como “0”, foram recategorizados para 

“1”.  

 

 Data do primeiro TRM resistente 

 A cada resultado de TRM como “MTB Detectado, RIF resistente” nos campos 

destinados à essa informação, a data de coleta daquele teste era migrada para a variável “data 

do primeiro TRM resistente”. Ao final, permaneceu a primeira data do TRM que acusou a 

resistência à rifampicina no SITE-TB.  

 Para os casos que o resultado do TRM estava disponível somente no Sinan, considerou-

se a data do diagnóstico da doença como a data do exame, já que a data de coleta do exame não 

está disponível no Sinan.  

 Para os casos com resultado de TRM no Sinan e no SITE-TB, considerou-se a data mais 

antiga entre a data de coleta do exame no SITE-TB e a data de diagnóstico da doença no Sinan. 

 

 Primeiro resultado do TSA resistente 

 No SITE-TB, há a possibilidade de registro de vários resultados de exames de TSA. 

Contudo, na base de dados do SITE-TB, há apenas duas exportações de resultados para o TSA: 

o TSA no momento do diagnóstico (TS atual) ou o TSA em qualquer fase do tratamento (TS 
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atual), onde se registram os respectivos resultados, droga a droga, com as possibilidades de 

resposta: “1 – Contaminado”, “2 – Resistente” e “3 – Sensível”. 

 Foi gerada uma variável dicotômica (“0 = não” e “1 = sim”) chamada “primeiro 

resultado do TSA resistente”. Nela, foram categorizados como “1” todos os casos que 

apresentaram resposta “2 – Resistente” nas variáveis “TS inicial - rifampicina” ou “TS atual - 

rifampicina”. Todos os outros casos foram categorizados como “0”. Os casos que estavam em 

branco (missing) foram considerados como “TRM não realizado”.  

 Contudo, alguns casos que vieram do relacionamento probabilístico (n=99) 

apresentavam resultados de TSA registrado no Sinan e não apresentavam resultados de TSA no 

SITE-TB, ou apresentavam resultados discordantes entre os dois sistemas avaliados. Em ambos 

os casos, aqueles que tinham registro no Sinan como TSA “Resistente somente à rifampicina” 

ou “Resistente à isoniazida e rifampicina”, e variável “primeiro resultado de TSA resistente” 

estava como “0”, foram recategorizados para “1”.  

 

 Data do primeiro TSA resistente 

 Na base de dados do SITE-TB, havia somente uma variável referente ao registro do 

TSA. Ela registra a data em que o primeiro TSA daquele paciente acusa alguma resistência, 

independentemente da notificação em questão ou da droga em avaliação. Não é possível, pelo 

SITE-TB, atribuir uma data para cada resultado de TSA registrado no sistema, droga por droga. 

Dessa forma, essa data mínima foi considerada como sendo a data de primeiro TSA resistente 

à rifampicina, caso a variável “resultado do primeiro TSA resistente” tenha sido resistente. 

 Para os casos que o resultado do TSA estava disponível somente no Sinan, considerou-

se a data do diagnóstico da doença como a data do exame, já que a data de coleta do exame não 

está disponível no Sinan.  

 Para os casos com resultado de TSA no Sinan e no SITE-TB, considerou-se a data mais 

antiga entre a data de coleta do exame no SITE-TB e a data de diagnóstico da doença no Sinan. 

 

 Tempo decorrido entre o diagnóstico de resistência e o início do tratamento 

 Para gerar a variável dependente principal, foi subtraída a data de início do tratamento 

da resistência no SITE-TB da data do primeiro TRM resistente para os casos diagnosticados 

pelo TRM, e da data do primeiro TSA resistente para os casos diagnosticados pelo TSA. Assim, 

a diferença, em dias, representa o tempo entre a exposição avaliada (diferentes métodos 

diagnósticos) e a ocorrência do evento de interesse (início do tratamento da TB-DR).  
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 Valores positivos mostram que o diagnóstico da resistência antecedeu o início do 

tratamento, e valores negativos mostram que o início do tratamento antecedeu o diagnóstico da 

resistência. Dado que nas análises de sobrevida a variável tempo no modelo não pode apresentar 

valores negativos, esses casos (37 no grupo do TRM e 19 no grupo do TSA) também foram 

excluídos.   

 Para melhor mensurar o impacto do TRM na redução do tempo de início do tratamento 

da TB-DR e os fatores associados à essa redução, foram realizados sete cortes temporais para 

a avaliação da diferença na proporção de eventos ocorridos em cada grupo, até os tempos 

estabelecidos, sendo eles: 30, 60, 90, 120, 180 e 360 dias contados a partir do diagnóstico (t=0).  

 Para cada corte temporal estabelecido, o início do tratamento foi considerado como 

evento de interesse (censura “1” para início do tratamento), e o não início do tratamento no 

corte temporal realizado foi considerado como acompanhamento completo (censura “0” para 

início de tratamento). 

 

4.16 Criação dos grupos e seleção da população do estudo  

 

 Foi necessário estabelecer, para cada pessoa em tratamento de TB-RR / TB-MDR, qual 

foi o método utilizado para o diagnóstico da resistência. Assim, seguindo as regras abaixo 

descritas, a população de estudo foi dividida em dois grupos: os casos diagnosticados pelo TRM 

e os casos diagnosticados pelo TSA. Esses grupos compuseram a variável de exposição 

principal.  

 Tem-se que: 

 - 1.586 registros possuíam resultado de resistência apenas pelo TRM; 

 - 2.062 registros possuíam resultado de resistência apenas pelo TSA, e; 

 - 2.265 registros possuíam resultado de resistência à rifampicina pelas duas técnicas. 

 

 Desses casos que possuíam registro pelas duas técnicas, foi necessário então estabelecer 

qual teste possuía a data mais antiga, para que ele fosse considerado o exame que primeiro 

confirmou a resistência do paciente à rifampicina.  

 Dessa forma, registros cuja data de TRM foi anterior à data do TSA foram categorizados 

como diagnóstico de resistência pelo TRM (n=936), totalizando 2.522. Registros cuja data de 

TSA foi anterior à data de TRM foram categorizados como diagnóstico de resistência pelo TSA 

(n= 715), totalizando 2.777. Já registros cujas datas do TRM foram iguais a data do TSA, não 
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sendo possível identificar qual teste foi realizado primeiro, esses foram excluídos da análise 

(n=614). 

 Ao final da criação dos grupos, todos os casos notificados no SITE-TB que não estavam 

classificados como caso novo também foram excluídos da análise. No total, 1.524 casos foram 

excluídos, sendo 412 no grupo do TRM e 1.112 no grupo do TSA.  

 Também foram excluídos os casos cuja primeira data de diagnóstico da resistência foi 

anterior à data de início do estudo (01.01.2014). Para esses casos, considerando o tempo 

máximo possível entre coleta e processamento de ambos os testes, e a conclusão do diagnóstico 

para início do tratamento em 01.01.2014, o prazo de até três meses antes dessa data foi 

considerado como limite para permitir a entrada do indivíduo no estudo. Assim, foram 

excluídos mais 40 casos no grupo do TRM e 2 casos no grupo do TSA.  

 Ao final dessa etapa, restaram 2.108 casos novos de resistência à rifampicina 

diagnosticados pelo TRM e 1.611 casos novos de resistência à rifampicina diagnosticados pelo 

TSA. 

 Finalmente, após a exclusão dos casos cujo tempo decorrido entre o diagnóstico de 

resistência e o início do tratamento foi negativo, restaram 2.071 casos novos de resistência à 

rifampicina diagnosticados pelo TRM e 1.592 casos novos de resistência à rifampicina 

diagnosticados pelo TSA. 
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Figura 8 - Diagrama de seleção da população de estudo. 

 

FONTE: próprio autor. 

 

 



63 
 

4.17 Plano de análise 

 

 Todas as variáveis sociodemográficas e clínicas dos casos foram descritas em dois 

grupos: diagnóstico da resistência por TRM e diagnóstico da resistência por TSA. Para a 

comparação, foram utilizadas as medidas de frequência, tendência central e dispersão, e foi 

testada a diferença entre os grupos. Para as variáveis qualitativas, foi testada a diferença de 

proporções através dos testes do chi-quadrado de Pearson e exato de Fisher, a depender da 

distribuição dos valores observados na tabela de contingência. Para as variáveis quantitativas, 

foi testada a diferença de médias através do teste t de Student. Foi considerada a significância 

estatística testes com valor de p<0,05. 

  Foram avaliadas as curvas de sobrevida através dos gráficos de Kaplan-Meier. Nesses 

gráficos, o tempo até a ocorrência do desfecho foi comparado nos dois grupos a fim de se 

verificar se há diferença nas proporções de início de tratamento da TB-RR / TB-MDR em 

função do tempo. O não cruzamento ou não sobreposição das linhas nesse gráfico indicam que 

os grupos são diferentes na proporção de observação do desfecho em função do tempo. 

 As curvas de Kaplan-Meier também foram comparadas através dos testes de Log-rank, 

Breslow e Tarone-Ware. Esses testes, quando apresentam valores de p menores que 0,05, 

mostram que as diferenças observadas nas curvas de Kaplan-Meier são estatisticamente 

significativas durante todo o período analisado (Apêndices D, E, F, H, I, J, K).  

 Como não houve cruzamento ou sobreposição das linhas nos gráficos de Kaplan-Meier 

e os testes Log-rank, Breslow e Tarone-Ware apresentaram p-valores < 0,0001, prosseguiu-se 

para a Regressão de Cox. Optou-se pela Regressão de Cox pois é o método mais adequado para 

a mensuração do evento de interesse: capturar o “tempo de falha” na detecção precoce e início 

do tratamento dos casos de resistência à rifampicina pelo TRM quando comparado ao TSA.  

 Para a investigação da associação entre a exposição principal, as exposições de interesse 

e o desfecho principal, foi aplicado o modelo de riscos proporcionais de Cox utilizando a razão 

das funções de risco – hazard ratio, e seus respectivos intervalos de confiança à 95%. Todas as 

variáveis de interesse (sociodemográficas e clínicas) foram testadas na análise bivariada, e os 

parâmetros estimados foram estatisticamente testados pelo teste de Wald, com nível de 

significância de 5%.  

 A inclusão das variáveis nos modelos finais foi baseada na significância estatística da 

análise bivariada, e foi utilizada a técnica em stepwise forward. Todas aquelas com valor de p 

< 0,20 na análise bivariada foram testadas, permanecendo no modelo final aquelas que se 
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mantiveram estatisticamente significativas (valor de p no teste de Wald < 0,05) ou ajustaram a 

HR em mais de 10%. 

  Ao final, para verificação do ajuste, foi realizada a análise de resíduos de Schoenfeld, 

que utiliza uma estatística de qui-quadrado com um GL, baseada nas proporcionalidades de 

sobrevidas observadas e esperadas, estimadas sob a hipótese de nulidade de proporcionalidade 

do modelo (KLEINBAUM; LAWRENCE; HAL, 1982). 

  Para a construção dos bancos de dados e realização das análises, foram utilizados os 

softwares Excel (Microsoft Coorporation® versão 2013), RecLink III® e Stata (StataCorp®, 

versão 12.0). 

 

4.18 Aspectos éticos do estudo 

 

Considerando a Resolução no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, este projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal 

da Bahia, e aprovado sob o Parecer nº 1.466.779 (Anexo K). 

 Os pesquisadores responsáveis assumiram o compromisso de manter confidencialidade 

e sigilo sobre todas as informações referentes aos bancos de dados disponibilizados pela 

CGDR/DCCI/SVS/MS, restringindo o uso dessas informações às análises referentes ao 

presente projeto de pesquisa. Ainda, foi mantido respeito à privacidade dos dados quando na 

divulgação através de eventos e artigos científicos. As bases de dados foram armazenadas em 

um computador pessoal com senha individual, acessível apenas pelos pesquisadores.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização da Rede de Teste Rápido Molecular para Tuberculose no Brasil 

 

  No período de análise, 2014 a 2019, a RTR-TB apresentou, como esperado, franco 

aumento do consumo de cartuchos de TRM, à medida que as máquinas eram distribuídas e 

começavam a operar. No período estudado, a RTR-TB consumiu um total de 1.756.358 

cartuchos de TRM (Figura 9), os quais performaram 1.734.935 testes (Figura 10). 

 

Figura 9 – Total de cartuchos utilizados por mês pela rede de teste rápido molecular para 

tuberculose no Brasil entre os anos de 2014 e 2019. 

 

  

FONTE: Brasil, 2021. 

  

 

Figura 10 – Total de testes realizados por mês pela rede de teste rápido molecular para 

tuberculose no Brasil entre os anos de 2014 e 2019. 

 

FONTE: Brasil, 2021.  
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 As primeiras máquinas de TRM da RTR-TB começaram a ser utilizadas em maio de 

2014, tendo reportado suas primeiras produções em junho do mesmo ano. Desde então, com o 

início de instalação das demais máquinas e com a distribuição dos cartuchos pelo Ministério da 

Saúde, o consumo de cartuchos no país cresceu vertiginosamente, atingindo seu primeiro pico 

de produção de 38.667 testes realizados no mês de março de 2016. 

 No segundo semestre de 2016, entre os meses de agosto e dezembro, o Ministério da 

Saúde apresentou problemas na aquisição de cartuchos de TRM, e toda a RTR-TB ficou 

desabastecida para a realização de diagnóstico de TB por esse método. Alguns poucos 

laboratórios possuíam estoque remanescente e ainda conseguiu manter o diagnóstico para 

alguns grupos específicos de pacientes, principalmente os casos potencialmente paucibacilares. 

Entre os meses de janeiro e julho desse ano, a média de consumo mensal de cartuchos pela 

RTR-TB foi de 28.116 testes, e nos meses subsequentes, a média de consumo mensal de 

cartuchos foi 4.948 testes.  

 A distribuição de cartuchos foi reestabelecida pelo Ministério da Saúde em dezembro 

de 2016, e a partir de janeiro de 2017, a RTR-TB retornou às atividades. Em março de 2017, 

foram consumidos 34.431 cartuchos de TRM. Nos anos de 2017 a 2019, a média mensal de 

consumo de cartuchos pela RTR-TB foi de 32.767 testes, sendo que o maior consumo mensal 

de toda série histórica foi registrado em setembro de 2019. 

 No mês de março, especificamente no dia 24, é comemorado o Dia Mundial de Combate 

à TB, momento em que é lançada, nacionalmente, a Campanha de Combate à TB pelo 

Ministério da Saúde. De forma semelhante, os Programas Estaduais e Municipais de Controle 

da Tuberculose organizam, no mês de março, eventos para divulgação da campanha através de 

atividades educativas com profissionais de saúde e com as comunidades, o que aumenta, por 

consequência, a busca ativa e a testagem de sintomáticos respiratórios nos territórios. Dessa 

forma, em todo mês de março, é observado um pico no consumo de TRM pela RTR-TB, quando 

comparado aos demais meses do mesmo ano. 

 O estado de São Paulo, apesar de possuir cerca de 30% das máquinas da RTR-TB em 

todo o período estudo, foi responsável por 44,9% do consumo de TRM (n=785.919 testes). 

Dessa forma, os aumentos e diminuições no consumo de TRM pelo estado de São Paulo 

refletem sobremaneira o comportamento de toda RTR-TB do país. 
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5.2 Estudo 1 – análise do impacto do teste rápido molecular na detecção de casos de 

tuberculose 

 

Nos municípios que receberam a máquina de TRM e compuseram a RTR-TB durante o 

período de estudo, entre janeiro de 2010 e junho de 2014, foram notificados 166.875 casos 

novos de TB. Desses, 57,4% tiveram, no momento do diagnóstico, a confirmação laboratorial 

da doença, tenha sido ela por TRM, por baciloscopia ou por cultura. De todos os casos novos 

notificados nesse período, 77,3% realizaram baciloscopia no momento inicial do diagnóstico, 

e 22% realizaram cultura. Ainda, 11,5% apresentaram coinfecção com HIV, 12,9% 

aconteceram na PPL, 2,1% aconteceram na população indígena, e 1,5% dos casos encerraram 

o tratamento como TB-DR. Dentre os casos registrados no SITE-TB como TB-DR, 630 

apresentaram resistência primária e 2.578 apresentaram resistência adquirida (Tabela 1). 

Após o período de intervenção, entre julho de 2015 e dezembro de 2019, esses mesmos 

municípios notificaram 170.971 casos novos de TB. Desses, 64,4% tiveram, no momento do 

diagnóstico, a confirmação laboratorial da doença. Dos casos novos notificados nesse período, 

61,8%% realizaram baciloscopia no momento inicial do diagnóstico, e 34,1% realizaram 

cultura. Ainda, 10,5% apresentaram coinfecção com HIV, 18,7% aconteceram na PPL, 2,1% 

aconteceram na população indígena, e 1,0% dos casos encerraram o tratamento como TB-DR. 

Dentre os casos registrados no SITE-TB como TB-DR, 1.692 apresentaram resistência primária 

e 2.339 apresentaram resistência adquirida (Tabela 1). 

A notificação de casos novos de TB na série histórica trimestral de janeiro de 2010 a 

junho de 2014 apresentou tendência estacionária. Após a implantação do TRM-TB, percebe-se 

uma tendência de aumento médio da ordem de 0,5% (IC 95%: 0,13 – 0,87) de casos novos, por 

trimestre (Tabela 2; Figura 10).  

Após estimação da reta de regressão de Prais-Winsten do período pré-intervenção, 

foram estimados os valores esperados de casos novos para todo o período. Diminuindo-se o 

observado do esperado, foi percebido que houve um incremento de 8.241 casos novos de TB 

após a incorporação do TRM nos municípios (Tabela 2; Figura 12). 
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Tabela 1 – Indicadores epidemiológicos e operacionais dos casos novos de tuberculose nos 

municípios que fazem parte da Rede de Teste Rápido Molecular, antes e depois da 

implantação do teste rápido molecular. Brasil, 2010-2019. 

 

Indicador 

Antes do TRM-TB 
2010 – 2014 
(n = 166.875) 

N (%) 

Depois do TRM-TB 
2015 – 2019 
(n = 170.971) 

N (%) 

Indicadores laboratoriais   

Casos novos¹ confirmados por critério laboratorial² 95.786 (57,4) 110.105 (64,4) 

Casos novos pulmonares³ com baciloscopia realizada4  128.994 (77,3) 105.660 (61,8) 

Casos novos pulmonares³ com cultura realizada5  36.712 (22,0) 58.301 (34,1) 
    

Populações mais vulneráveis    

Coinfecção TB/HIV 19.191 (11,5) 17.952 (10,5) 

População Privada de Liberdade  21.527 (12,9) 31.971 (18,7) 

População indígena 3.504 (2,1) 3.590 (2,1) 

   

Encerramento    

Encerramento por TB-DR  2.503 (1,5) 1.709 (1,0) 

   

Tipo de resistência* 3.208* 4.031* 

Primária** 630 (19,6) 1.692 (42,0) 

Adquirida** 2.578 (80,4) 2.339 (58,0) 

FONTE: Sinan. *SITE-TB. 

RTR-TB: Rede de teste rápido molecular para tuberculose no Brasil. 

TRM: Teste rápido molecular para tuberculose. 

1 – Casos novos: soma de “casos novos” + “não sabe” + “pós-óbito”. 

2 – Critério laboratorial: casos que apresentaram baciloscopia positiva e/ou cultura positiva e/ou TRM com 

resultado detectado. 

3 – Casos novos pulmonares: soma de “casos novos” + “não sabe” + “pós-óbito” nas formas clínicas 

“pulmonar” + “pulmonar+extrapulmonar”. 

4 – Baciloscopia realizada: casos com baciloscopia com resultado positivo ou negativo. 

5 – Cultura realizada: casos com cultura com resultado positiva ou negativa. 

** - Somente casos de TB-RR / TB-MDR registrados no SITE-TB. 
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Tabela 2 – Séries temporais interrompidas dos indicadores de tuberculose nos municípios que compõe a Rede de Teste Rápido Molecular antes e 

após a implantação do teste rápido molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 Pré-intervenção Pós-intervenção 

Indicadores 
Coeficiente1 

(IC 95%) 
Tendência 

APC2 (%) 
(IC 95%) 

Coeficiente1 
(IC 95%) 

Tendência 
APC2 (%) 
(IC 95%) 

Casos novos3 de TB - 0,0005 (-0,0016 - 0,0006) Estacionária -  0,0022 (0,0006 - 0,0037) Crescente  0,50 (0,13 - 0,87) 

CNP4 confirmados por critério laboratorial5  - 0,0002 (-0,0011 - 0,0008) Estacionária -  - 0,0007 (-0,0021 - 0,0006) Estacionária - 

CNP4 com baciloscopia realizada6   - 0,0003 (-0,0024 - 0,0017) Estacionária -  - 0,0056 (-0,0084 - -0,0027) Decrescente - 1,26 (- 1,91 - -0,61) 

CNP4 com cultura realizada7 0.0040 (0,0024- 0,0056) Crescente 0,93 (0,56 - 1,30) - 0,0038 (-0,0061 - -0,0016) Decrescente - 0,87 (-1,38 - -0,36) 

Coinfecção TB-HIV  0,0002 (-0,0010 - 0,0014) Estacionária - - 0,0050 (-0,0067 - -0,0034) Decrescente - 1,15 (-1,53 - -0,77) 

População Privada de Liberdade  -0,0133 (-0,0539 - 0,0273) Estacionária - 0,0046 (0,0013 - 0,0079) Crescente  1,07 (0,31 - 1,85) 

População indígena **  - 0,1289 (-0,2950 - 0,0373) Estacionária - 0,0027 (-0,0161 - 0,0108) Estacionária - 

Encerramento por TB-DR 0,0129 (0,0058 – 0,0200) Crescente 3,02 (1,35 – 4,72) - 0,0144 (-0,0245 - -0,0044) Decrescente - 3,28 (-5,49 - -1,01) 

Resistência primária*** 0,0026 (-0,0067 – 0,0120) Estacionária - 0,0034 (-0,9225 – 2,9312) Estacionária - 

Resistência adquirida*** 0,0063 (-0,0018 – 0,0143) Estacionária - -0,0069 (-0,8461 – 2,5215) Estacionária - 

1 – Coeficiente da Regressão de Prais-Winsten na função logarítma de base 10. 

2 – APC: Percentual médio de mudança (Average Percentual Change). 

* Valores com significância estatística. 

** Modelo controlado pelo efeito sazonal. 

CNP: Caso Novo Pulmonar. 

3 – Casos novos: soma de “casos novos” + “não sabe” + “pós-óbito”. 

4 – Casos novos pulmonares: soma de “casos novos” + “não sabe” + “pós-óbito” nas formas clínicas “pulmonar” + “pulmonar+extrapulmonar”. 

5 – Critério laboratorial: casos que apresentaram baciloscopia positiva e/ou cultura positiva e/ou TRM com resultado detectado. 

6 – Baciloscopia realizada: casos com baciloscopia com resultado positivo ou negativo. 

7 – Cultura realizada: casos com cultura com resultado positiva ou negativa. 

*** - Somente casos de TB-RR / TB-MDR registrados no SITE-TB. 
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Tabela 3 – Percentual de mudança nos indicadores de tuberculose nos municípios que compõe 

a Rede de Teste Rápido Molecular após a implantação do teste rápido. Brasil, 2010 – 2019. 

Indicadores 
Percentual 

de mudança 
IC 95% 

Casos novos de TB   

      Nível 0,08 -4,30  -  4,66 

      Tendência  0,50* 0,13 -  0,87 

Casos novos pulmonares confirmados por critério laboratorial   

      Nível 15,00* 10,71 - 19,46 

      Tendência  -0,17 -0,48 -  0,14 

Casos novos pulmonares com baciloscopia realizada    

      Nível -8,42* -15,61 -  -0,62 

      Tendência  -1,26* -1,91 -  -0,61 

Casos novos pulmonares com cultura realizada    

      Tendência antes da intervenção 0,93* 0,56 -  1,30 

      Nível 37,51* 29,04 - 46,54 

      Tendência  -0,87* -1,38 -  -0,36 

Coinfecção TB/HIV    

      Nível  0,60 -4,00 -  5,42 

      Tendência  -1,15* -1,53 -  -0,77 

População Privada de Liberdade    

      Tendência antes da intervenção 1,16* 0,68 -  1,65 

      Nível -3,23 -10,89 -  5,08 

      Tendência  1,04* 0,36 -  1,73 

População indígena **   

      Nível 0,29 -0,43 -  1,02 

      Tendência  0,02 -0,04 -  0,07 

Encerramentos por TB-DR   

      Tendência antes da intervenção 3,02* 1,35 – 4,72 

      Nível 37,34* 3,33 – 82,54 

      Tendência  -3,27* -5,49 - -1,01 

Resistência primária   

      Nível 117,56* 49,87 – 215,84 

      Tendência  0,79 -2,23 – 3,90 

Resistência adquirida   

      Nível -20,13 -42,33 – 10,62 

      Tendência  -1,81 -4,36 – 0,81 
RTR-TB: Rede de teste rápido molecular para tuberculose no Brasil. 

TRM: Teste rápido molecular para tuberculose. 

* Valores com significância estatística. 

** Modelo controlado pelo efeito sazonal. 
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Figura 11 – Série temporal dos casos novos de tuberculose notificados, por trimestre, antes e 

após a implantação do teste rápido molecular nos municípios que compõe a Rede de Teste 

Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

                Fonte: próprio autor. 

 

Figura 12 – Série temporal dos casos novos de tuberculose notificados, por trimestre, antes e 

após a implantação do teste rápido nos municípios que compõe Rede de Teste Rápido 

Molecular, e casos estimados pela Regressão de Prais-Winsten para o período pós intervenção 

Brasil, 2010 – 2019.  

Fonte: próprio autor. 
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Figura 13 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose confirmados por critério 

laboratorial, por trimestre, antes e após a implantação do teste rápido molecular nos municípios 

que compõe a Rede de Teste Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

    Fonte: próprio autor. 

 

 

Foi observado também um aumento de 15% (IC 95%: 10,71 – 19,46) no nível de 

confirmação laboratorial dos casos novos de TB diagnosticados após a implantação do TRM. 

Esse indicador apresentou série histórica estacionária, e essa tendência não foi modificada após 

a implantação (Tabelas 2 e 3; Figura 12).    

Imediatamente após o período de introdução do TRM, houve uma queda de 8,42% (IC 

95%: -15,61 - -0,62) na realização de baciloscopia entre os casos novos de TB. Além da 

mudança de nível, foi observada uma mudança na tendência de realização da baciloscopia. 

Previamente ao TRM, a tendência de realização da baciloscopia era estacionária, e após a 

implantação, foi observada uma tendência de queda na realização de baciloscopia na ordem de 

-1,26% por trimestre (IC 95%: -1,91 - -0,61) (Tabelas 2 e 3; Figura 13).   
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Figura 14 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose que realizaram 

baciloscopia, por trimestre, antes e após a implantação do teste rápido molecular nos municípios 

que compõe Rede de Teste Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

      Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 15 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose que realizaram cultura, 

por trimestre, antes e após a implantação do teste rápido molecular nos municípios que compõe 

a Rede de teste Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

     Fonte: próprio autor. 
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O percentual de realização de cultura entre os casos novos de TB, que já apresentava 

tendência de aumento antes da implantação do TRM (APC: 0,93%; IC95%: 0,56 – 1,30), 

apresentou um aumento estatisticamente significativo de 37,5% (IC95%: 29,04 – 46,54) entre 

os casos novos de TB imediatamente após a implantação do teste. Houve ainda uma 

desaceleração média da ordem de -0,87% (IC95%: - 1,38 - -0,26) por trimestre, na tendência 

de crescimento da série (Tabelas 2 e 3; Figura 14).   

Dentre os casos de coinfecção TB-HIV, após a implantação do TRM, houve uma 

tendência de queda na proporção de casos novos de TB com a coinfecção pelo HIV, na ordem 

de 1,15% por trimestre (IC95%: -1,53 - -0,77) (Tabela 2; Figura 15).  

 

Figura 16 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose com coinfecção pelo 

HIV, por trimestre, antes e após a implantação do teste rápido molecular nos municípios que 

compõe a Rede de teste Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

  Fonte: próprio autor. 

 

Outro indicador que apresentava tendência de aumento na série histórica previamente à 

intervenção era o percentual de casos novos diagnosticados na PPL (APC: 1,16; IC95%: 0,68 

– 1,65). Após a implantação do TRM nesses locais, foi observado um aumento médio de 1,04% 

(IC95%: 0,36 – 1,73) por trimestre de casos novos de TB na PPL (Tabela 2; Figura 16). 

De forma semelhante à PPL, era esperada uma melhoria no diagnóstico de TB nas 

pessoas indígenas nesses municípios. Contudo, nenhuma mudança estatisticamente 

significativa de comportamento na série histórica foi observada no período estudado (Tabela 2; 

Figura 17).  
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Figura 17 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose diagnosticados na 

população privada de liberdade, por trimestre, antes e após a implantação do teste rápido 

molecular nos municípios que compõe a Rede de teste Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

            Fonte: próprio autor. 

 

Figura 18 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose diagnosticados na 

população indígena, por trimestre, antes e após a implantação do teste rápido molecular nos 

municípios que compõe a Rede de teste Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

  Fonte: próprio autor. 
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Figura 19 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose encerrados por 

tuberculose drogarresistente, por trimestre, antes e após a implantação do teste rápido molecular 

nos municípios que compõe a Rede de teste Rápido Molecular. Brasil, 2010 – 2019. 

 

  Fonte: próprio autor. 

 

O percentual de percentual de casos novos de tuberculose diagnosticados na população 

indígena apresentou tendência estacionária em ambos os períodos estudados. (Tabela 2; Figura 

18).   

Já acerca dos encerramentos dos tratamentos por TB-DR entre os casos novos de TB, 
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1,35 – 4,72), e apresentou uma tendência decrescente após a implantação (APC: -3,27%; 

IC95%: -5,49 – -1,01). Apesar da inversão de tendência após a implantação, foi observado um 

aumento de 37,3% (IC 95%: 3,33 – 82,54) no nível de encerramentos por TB-DR no período 

pós-intervenção (Tabelas 2 e 3; Figura 19).   
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Figura 20 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose multidrogarresistente 

e resistente a rifampicina, com resistência primária, por trimestre, antes e após a implantação 

do teste rápido molecular nos municípios que compõe a Rede de teste Rápido Molecular. Brasil, 

2010 – 2019. 

 

      Fonte: próprio autor. 

 

Figura 21 – Série temporal do percentual de casos novos de tuberculose multidrogarresistente 

e resistente a rifampicina, com resistência adquirida, por trimestre, antes e após a implantação 

do teste rápido molecular nos municípios que compõe a Rede de teste Rápido Molecular. Brasil, 

2010 – 2019. 

 

     Fonte: próprio autor. 
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Quanto aos tipos de resistência dos casos novos de TB-DR registrados no SITE-TB, não 

foram observadas mudanças nas tendências entre os períodos pré-intervenção e pós-

intervenção. Contudo, houve um aumento de 117,6% (IC 95%: 49,9 – 215,8) no nível de 

diagnósticos de resistência primária no período pós-intervenção, quando comparado ao período 

pré-intervenção (Tabelas 2 e 3; Figuras 20 e 21).   

 

 

5.3 Estudo 2 – análise do impacto do teste rápido molecular na identificação precoce de 

resistência à rifampicina 

 

No período estudado, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e de separação 

das pessoas com TB-RR / TB-MDR de acordo com o método de diagnóstico da resistência, 

restaram 3.663 indivíduos, sendo que 2.071 tiveram o diagnóstico da resistência por meio do 

TRM, e 1.592 por meio do TSA. 

Dos casos diagnosticados pelo TRM, 54,3% foram classificados como resistência 

primária, e 63,7% dos casos diagnosticados pelo TSA foram classificados como resistência 

adquirida (p-valor < 0,0001). Já com relação a tratamentos anteriores de TB, no grupo 

diagnosticado por TRM, 37,8% nunca tinham se tratado para TB, e 40,7% já haviam se tratado 

uma vez, e no grupo diagnosticado por TSA, 10,7% nunca tinham se tratado para TB, 48,4% já 

tinham realizado um tratamento anterior, e 27,1% já haviam realizado dois tratamentos prévios 

para TB (p-valor < 0,0001) (Tabela 4). 

Em ambos os grupos, a maioria dos casos notificados foi do sexo masculino, possuíam 

entre 15 e 64 anos de idade, eram da raça/cor preta/parda (p-valor: 0,014), com até oito anos de 

estudo a apresentaram a forma clínica pulmonar (Tabela 4). 

Quanto ao status de HIV, 349 (17,6%) pessoas diagnosticadas pelo TRM eram HIV 

positivas, e 233 (15,7%) das pessoas diagnosticadas pelo TSA eram HIV (p-valor: 0,167). Dos 

casos diagnosticados pelo TRM, 83 (7,8%) foram em PPL, e dos casos diagnosticados pelo 

TSA, 41 (7,3%) foram na PPL (p-valor: 695) (Tabela 4). 

Apenas 13 (1,2%) dos casos diagnosticados pelo TRM foram em profissionais de saúde, 

e 8 (1,4%) dos casos diagnosticados pelo TSA foram nessa população (p-valor: 0,716).                  

6 (0,6%) dos casos diagnosticados pelo TRM foram entre imigrantes, e 3 (0,5%) dos casos 

diagnosticados pelo TSA foram em imigrantes (p-valor: 1,000). E dentre os casos 

diagnosticados pelo TRM, 59 (7,4%) recebiam benefício de transferência de renda do governo, 

e dos diagnosticados pelo TSA, 37 (9,3%) recebiam (p-valor: 0,302) (Tabela 4). 
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Já na população em situação de rua, há uma prevalência 112% maior de diagnóstico da 

resistência por meio do TSA (p-valor < 0,0001). Também no grupo cujo diagnóstico da 

resistência se deu pelo TSA, há uma maior prevalência de pessoas com diabetes, tabagistas e 

usuários de álcool e outras drogas ilícitas (p-valor < 0,0001) (Tabela 4). 

Sobre os encerramentos do tratamento da TB, foi observada uma maior proporção de 

cura e menor proporção de abandono e óbitos nos casos diagnosticados pelo TSA quando 

comparado aos casos diagnosticados pelo TRM (p-valor < 0,0001) (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Características sociodemográficas e clínicas dos casos novos de tuberculose 

resistente a rifampicina e tuberculose multidrogarresistente, de acordo método de diagnóstico. 

Brasil, 2014 – 2019.  

 
  

TRM 
(n=2.071)  

TSA 
(n=1.592)  p-valor1 

Características N (%) N (%) 

Tipo de resistência     <0,0001 

   Primária 1.118 (54,3) 572 (36,2)  

   Adquirida 940 (45,7) 1.007 (63,8)  

   Não se aplica/Ignorado/Em branco 13 13  

N. tratamentos anteriores     <0,0001 

   Zero 782 (37,8) 170 (10,7)  

   Um 844 (40,7) 771 (48,4)  

   Dois 257 (12,4) 431 (27,1)  

   Três ou mais 188 (9,1) 220 (13,8)  

Sexo     0,849 

   Masculino 1.410 (68,1) 1.088 (31,7)  

   Feminino 661 (31,9) 504 (68,3)  

Faixa etária (anos)     0,081 

   0 a 4  2 (0,1) 2 (0,1)  

   5 a 14  5 (0,2) 6 (0,4)  

   15 a 34  871 (42,1) 594 (37,3)  

   35 a 64  1.079 (52,1) 903 (56,7)  

   65 e mais 114 (5,5) 87 (5,5)  

Raça/cor     0,014 

   Branca 623 (30,1) 550 (34,5)  

   Preta/parda 1.405 (67,8) 1.010 (63,4)  

   Amarela 4 (0,2) 4 (0,2)  

   Indígena 10 (0,5) 15 (0,9)  

   Ignorado / Em branco 29 (1,4) 13 (0,8)  

    

Continua 

 

Continuação 
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Tabela 4 – Características sociodemográficas e clínicas dos casos novos de tuberculose 

resistente a rifampicina e tuberculose multidrogarresistente, de acordo método de diagnóstico. 

Brasil, 2014 – 2019.  

 
  

TRM 
(n=2.071)  

TSA 
(n=1.592)  p-valor1 

Características N (%) N (%) 

Escolaridade     0,985 

   Analfabeto 99 (4,8) 78 (4,9)  

   Até 8 anos  1076 (52) 819 (51,4)  

   Mais de 8 anos  684 (33) 522 (32,8)  

   Ignorado / Em branco 212 (10,2) 173 (10,9)  

 
Forma clínica 

    0,127 

   Pulmonar** 2.040 (98,5) 1.556 (97,7)  

   Extrapulmonar 31 (1,5) 36 (2,3)  

HIV/Aids     0,167 

   Sim 349 (17,6) 233 (15,7)  

   Não 1.628 (82,4) 1.247 (84,3)  

   Ignorado/branco 94 112  

População em situação de rua     0,002 

   Sim 32 (3) 36 (6,4)  

   Não 1.032 (97) 528 (93,6)  

   Ignorado/branco 1007 1028  

População privada de liberdade     0,695 

   Sim 83 (7,8) 41 (7,3)  

   Não 985 (92,2) 524 (92,7)  

   Ignorado/branco 1.003  1027  

Profissionais de saúde     0,716 

   Sim 13 (1,2) 8 (1,4)  

   Não 1.046 (98,8) 551 (98,6)  

   Ignorado/branco 1012 1033  

Imigrantes     1,0002 

   Sim 6 (0,6) 3 (0,5)  

   Não 1.052 (99,4) 558 (99,5)  

   Ignorado/branco 1013 1031  

Beneficiário de programas sociais     0,302 

   Sim 59 (7,4) 37 (9,3)  

   Não 739 (92,6) 361 (90,7)  

   Ignorado/branco 1.273 1.194   

Diabetes     <0,0001 

   Sim 274 (20,6) 210 (27,2)  

   Não 1.058 (79,4) 562 (72,8)  

   Ignorado/branco 739 820  

Continua 

Conclusão 
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Tabela 4 – Características sociodemográficas e clínicas dos casos novos de tuberculose 

resistente a rifampicina e tuberculose multidrogarresistente, de acordo método de diagnóstico. 

Brasil, 2014 – 2019.  

 
  

TRM 
(n=2.071)  

TSA 
(n=1.592)  p-valor1 

Características N (%) N (%) 

Uso de álcool e outras drogas     <0,0001 

   Sim 809 (51,7) 596 (60,7)  

   Não 756 (48,3) 385 (39,3)  

   Ignorado/branco 506 611  

Tabagismo     <0,0001 

   Sim 765 (50,4) 538 (57,8)  

   Não 752 (49,6) 392 (42,2)  

   Ignorado/branco 554 (-) 622  

Encerramentos*     <0,0001 

   Cura 1.034 (50,6) 984 (62,0)  

   Abandono 482 (23,6) 308 (19,4)  

   Óbito 204 (10) 124 (7,8)  

   Falência 97 (4,7) 98 (6,2)  

   Outros encerramentos 227 (11,1) 74 (4,6)   

1 - Valor de p para o teste do Chi-quadrado de Pearson. 

2 - Valor de p para o teste Exato de Fisher.  

* - Foram excluídos os encerramentos por mudança de diagnóstico. 

 

 

No tangente ao tempo entre o diagnóstico da resistência e o início do tratamento, 

também foram observadas diferenças importantes entre os métodos de diagnóstico utilizados. 

As pessoas diagnosticadas pelo TRM iniciaram o tratamento mais precocemente do que as 

pessoas diagnosticadas pelo TSA. Mais de 75% das pessoas diagnosticadas pelo TRM iniciaram 

o tratamento em até 50 dias, ao tempo que menos de 25% das pessoas diagnosticadas pelo TSA 

iniciaram o tratamento em até 50 dias (Figuras 22 e 23)  

 No grupo de pessoas diagnosticadas pelo TRM, e média de tempo entre o diagnóstico e 

o início do tratamento foi de 48,6 dias (mediana: 18; desvio padrão: 107,6; IC95% 44,0 – 53,3), 

ao tempo que no grupo de pessoas diagnosticadas pelo TSA, essa média foi de 138 dias 

(mediana 109; desvio padrão: 133,3; IC95% 131,5 – 144,6). Assim, no grupo diagnosticado 

pelo TRM, houve uma redução estatisticamente significativa no tempo médio de início do 

tratamento da resistência em 89 dias (p-valor do teste t de Student < 0,0001), quando comparado 

ao TSA. 
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Figura 22 – Gráfico de boxplot para o tempo (em dias, durante todo o período do estudo) 

entre o diagnóstico da resistência e o início do tratamento, por tipo de teste diagnóstico 

utilizado. Brasil, 2014-2019. 

 

 Fonte: próprio autor. 

 

Figura 23 – Gráfico de boxplot para o tempo (em dias, até o limite de um ano) entre o 

diagnóstico da resistência e o início do tratamento, por tipo de teste diagnóstico utilizado. 

Brasil, 2014-2019. 

 

  Fonte: próprio autor. 
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Figura 24 - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose resistente 

à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos diagnosticados por 

teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em até 360 dias. Brasil, 

2014 a 2019.  

Método: Kaplan-Meier. 

 

         Fonte: próprio autor. 

 

 

Na Figura 24, pelo gráfico de Kaplan-Meier, é possível observar que indivíduos 

diagnosticados pelo TRM apresentam maior probabilidade de iniciar o tratamento da TB-DR 

mais precocemente quando comparado aos indivíduos diagnosticados pelo TSA, e essa 

diferença é mais acentuada até os primeiros 60 dias após o diagnóstico (Figura 25).  
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Figura 25 - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose resistente 

à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos diagnosticados por 

teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em até 60 dias. Brasil, 

2014 a 2019.  

Método: Kaplan-Meier. 

 

          Fonte: próprio autor. 

 

 

Com base nos Manuais de Recomendação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2022), o 

tempo preconizado entre a coleta da amostra, liberação do resultado e início do tratamento, 

quando realizado pelo TRM, não deve ultrapassar sete dias. Quando o rastreio é realizado pelo 

TSA, o tempo médio pode variar de 30 a 60 dias, podendo chegar a até 90 dias. Então, foram 

calculadas as diferenças de risco (hazard ratio) de início do tratamento, comparando-se os 

métodos diagnósticos, nos tempos de 30 dias (Tabela 4) e 180 dias (Tabela 7).  

Para os fatores associados ao início do tratamento da TB-RR ou TB-MDR, foi 

observado que os indivíduos diagnosticados pelo TSA apresentaram probabilidade 91% menor 

de iniciar o tratamento nos primeiros 30 dias após o diagnóstico da resistência do que os 

indivíduos diagnosticados pelo TRM (HR: 0,09; IC95%: 0,07 – 0,10) (Tabela 4). 
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Tabela 5 – Fatores associados ao início do tratamento da tuberculose resistente à rifampicina 

ou multidrogarresistente em até 30 dias a partir do diagnóstico. Brasil, 2014 – 2019.  

 

 Iniciaram o tratamento Hazard 
Ratio 
bruta1 

IC 95% 
Hazard 
Ratio 

ajustada² 
IC 95% Total 

n 
Sim 

n (%)  
Não 
n (%) 

Método do 
diagnóstico 

       

   TRM 2.071 1.386 (66,9) 685 (33,1) 1  1  

   TSA 1.592 163 (10,2) 1.429 (89,8) 0,09 0,07 - 0,10 0,22 0,13 - 0,36 

Sexo        

   Feminino 1.165 496 (42,6) 669 (57,4) 1    

   Masculino 2.498 1.053 (42,2) 1.445 (57,8) 0,98 0,87 - 1,09   

Faixa etária        

   0 a 4  4 3 (75,0) 1 (25,0) 1    

   5 a 14  11 5 (45,5) 6 (54,5) 0,31 0,07 - 1,29   

   15 a 34 1.465 661 (45,1) 804 (54,9) 0,24 0,08 - 0,75   

   35 a 64 1.982 809 (40,8) 1.173 (59,2) 0,23 0,07 - 0,71   

   65 e mais 201 71 (35,3) 130 (64,7) 0,18 0,06 - 0,57   

Raça/cor        

   Branca 1.173 500 (42,6) 673 (57,4) 1    

   Não branca2 2.490 1.049 (42,1) 1.441 (57,9) 0,89 0,80 - 0,99   

Escolaridade        

   Analfabeto 177 77 (43,5) 100 (56,5) 1    

   Até 8 anos  1.895 790 (41,7) 1.105 (58,3) 0,97 0,76 - 1,24   

   Mais de 8 anos  1.206 509 (42,2) 697 (57,8) 0,99 0,77 - 1,26   

HIV/Aids        

   Não 2.875 1.178 (41,0) 1.697 (59,0) 1  1  

   Sim 582 290 (49,8) 292 (50,2) 1,39 1,22 - 1,59 1,3 1,04 - 1,62 

Pop em situação  
de rua 

       

   Não 1.560 719 (46,1) 841 (53,9) 1    

   Sim 68 18 (26,5) 50 (73,5) 0,64 0,39 - 1,05   

Pop privada de 
liberdade 

       

   Não 1.509 684 (45,3) 825 (54,7) 1    

   Sim 124 55 (44,4) 69 (55,6) 0,97 0,73 - 1,28   

Profissionais de 
saúde 

       

   Não 1.597 724 (45,3) 873 (54,7) 1    

   Sim 21 10 (47,6) 11 (52,4) 0,93 0,50 - 1,73   

Imigrantes        

   Não 1610 729 (45,3) 881 (54,7) 1    

   Sim 9 2 (22,2) 7 (77,8) 2,16 0,54 - 8,66   

Beneficiário de 
programas sociais 

       

   Não 1.100 534 (48,5) 566 (51,5) 1    

   Sim 96 48 (50,0) 48 (50,0) 0,78 0,57 - 1,06   

Continua 
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Conclusão 

 

Tabela 5 – Fatores associados ao início do tratamento da tuberculose resistente à rifampicina 

ou multidrogarresistente em até 30 dias a partir do diagnóstico. Brasil, 2014 – 2019.  

 

 

 Iniciaram o tratamento Hazard 
Ratio 
bruta1 

IC 95% 
Hazard 
Ratio 

ajustada² 
IC 95% Total 

n 
Sim 

n (%)  
Não 
n (%) 

Diabetes        

   Não 1.620 737 (45,5) 883 (54,5) 1    

   Sim 484 211 (43,6) 273 (56,4) 1,14 0,97 - 1,33   

Álcool e outras 
drogas 

       

   Não 1.141 546 (47,9) 595 (52,1) 1    

   Sim 1.405 569 (40,5) 836 (59,5) 0,91 0,80 - 1,02   

Tabagismo        

   Não 1.144 549 (48,0) 595 (52,0) 1  1  

   Sim 1.303 529 (40,6) 774 (59,4) 0,84 0,75 - 0,95 0,77 0,65 - 0,93 

Padrão de resistência 
inicial 

       

   Rifampicina 2.003 1.341 (66,9) 662 (33,1) 1  1  

   MDR 1.359 140 (10,3) 1.219 (89,7) 0,42 0,31 - 0,59 0,41 0,25 - 0,68 

   Outras resistências 301 68 (22,6) 233 (77,4) 0,63 0,46 - 0,87 0,5 0,29 - 0,86 

N. tratamentos 
anteriores 

       

   Zero 952 654 (68,7) 298 (31,3) 1  1  

   Um 1.615 582 (36,0) 1.033 (64,0) 0,6 0,54 - 0,67 0,52 0,44 - 0,63 

   Dois 688 183 (26,6) 505 (73,4) 0,54 0,45 - 0,64 0,54 0,39 - 0,75 

   Três ou mais 408 130 (31,9) 278 (68,1) 0,59 0,48 - 0,71 0,71 0,48 – 1,07 

FONTE: próprio autor.  

1 – Valores da hazard ratio bruta foram estimados mantendo-se a exposição principal (método do diagnóstico no 

modelo bivariado. 

2 – Não branco: soma de pretos, pardos, indígenas e amarelos. 

3 – Modelo ajustado para sexo, idade, raça/cor, escolaridade, população privada de liberdade e ano do diagnóstico. 

MDR – Multidrogarresistente.  

 

 

 

Pessoas da raça/cor “não branca” apresentaram 11% menos probabilidade de iniciar o 

tratamento em até 30 dias após o diagnóstico da TB-RR / TB-MDR quando comparadas às 

pessoas da raça/cor branca (HR: 0,89; IC95%: 0,80 – 0,99), e pessoas tabagistas apresentaram 

16% menos probabilidade de iniciar o tratamento em até 30 dias quando comparadas às pessoas 

não tabagistas (Tabela 5). 
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Por outro lado, as PVHA apresentaram 39% mais probabilidade de iniciar o tratamento 

em até 30 dias quando comparadas às pessoas sem HIV/Aids (HR: 1,39; IC95%: 1,22 – 1,59) 

(Tabela 5). 

Sobre as características relacionadas ao diagnóstico da resistência, os indivíduos que 

apresentaram padrão de resistência inicial como TB-MDR apresentaram 58% menos 

probabilidade de iniciar o tratamento em até 30 dias após o diagnóstico, quando comparados 

aos indivíduos cujo padrão de resistência inicial tenha sido TB-RR (HR: 0,42; IC95%: 0,31 – 

0,59) (Tabela 5).  

As variáveis tipo de resistência (primária ou adquirida) e número de tratamentos 

anteriores apresentaram colinearidade no modelo multivariado de Cox, e assim, mesmo ambas 

apresentando significância estatística no modelo univariado, a variável tipo de resistência não 

foi utilizada no modelo final.  

Acerca do total de tratamentos anteriores de TB, as pessoas que relataram um ou mais 

tratamentos prévios contra a doença apresentaram de 40 a 46% menos probabilidade de iniciar 

o tratamento em até 30 dias após o diagnóstico, quando comparados aos indivíduos que 

relataram nunca ter se tratado contra TB no passado (Tabela 5). 

No modelo final, ajustado pelas características individuais de coinfecção com 

HIV/Aids, tabagismo, padrão de resistência inicial, tipo de resistência e quantidade de 

tratamentos anteriores,  e controlado por sexo, idade, raça/cor, escolaridade, ano do diagnóstico 

e PPL, foi observado que os indivíduos diagnosticados pelo TSA apresentaram probabilidade 

78% menor de iniciar o tratamento nos primeiros 30 dias após o diagnóstico da resistência, do 

que os indivíduos diagnosticados pelo TRM (HRadj: 0,22; IC95%: 0,13 – 0,36) (Tabela 5). 

Quando observado o período de até 180 dias entre o diagnóstico da resistência e o início 

do tratamento, indivíduos diagnosticados pelo TSA apresentaram probabilidade 68% menor de 

iniciar o tratamento, quando comparado aos indivíduos diagnosticados pelo TRM (HR: 0,32; 

IC95%: 0,30 – 0,34). As pessoas em situação de rua apresentaram 33% menos probabilidade 

de iniciar o tratamento em até seis meses quando comparadas às pessoas que não viviam em 

situação de rua (HR: 0,67; IC95%: 0,51 – 0,90) (Tabela 6). 

Sobre as características do diagnóstico da resistência, aqueles com padrão de resistência 

inicial TB-MDR apresentaram 29% menos probabilidade de iniciar o tratamento em até 180 

dias após o diagnóstico, quando comparados aos indivíduos cujo padrão de resistência inicial 

tenha sido TB-RR (HR: 0,71; IC95%: 0,61 – 0,84) (Tabela 6). 

E quanto ao total de tratamentos anteriores de TB, as pessoas que relataram um ou mais 

tratamentos prévios contra a doença apresentaram de 40 a 46% menos probabilidade de iniciar 
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o tratamento em até 180 dias após o diagnóstico, quando comparados aos indivíduos que 

relataram nunca ter se tratado contra TB no passado. As variáveis tipo de resistência (primária 

ou adquirida) e número de tratamentos anteriores apresentaram colinearidade no modelo 

multivariado de Cox, e assim, mesmo ambas apresentando significância estatística no modelo 

univariado, a variável tipo de resistência não foi utilizada nos modelos finais (Tabela 6). 

No modelo final, ajustado pelas características individuais de ser população em situação 

de rua, padrão de resistência inicial e quantidade de tratamentos anteriores, e controlado por 

sexo, idade, raça/cor, escolaridade, ano do diagnóstico e PPL, indivíduos diagnosticados pelo 

TSA apresentaram probabilidade 49% menor de iniciar o tratamento nos primeiros seis meses 

após o diagnóstico, do que os indivíduos diagnosticados pelo TRM (HRadj: 0,51; IC95%: 0,39 

– 0,62) (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 – Fatores associados ao início do tratamento da tuberculose resistente à rifampicina 

ou multidrogarresistente em até 180 dias a partir do diagnóstico. Brasil, 2014 – 2019.  

 

 Iniciaram o tratamento Hazard 
Ratio 
bruta1 

IC 95% 
Hazard 
Ratio 

ajustada 
IC 95% 

Total 
n 

Sim 
n (%)  

Não 
n (%) 

Método do diagnóstico        

   TRM 2.071 1.948 (94,1) 123 (5,9) 1  1  

   TSA 1.592 1.247 (78,3) 345 (21,7) 0,32 0,30 - 0,34 0,49 0,39 - 0,62 

Sexo        

   Feminino 1.165 1.019 (87,5) 146 (12,5) 1    

   Masculino 2.498 2.176 (87,1) 322 (12,9) 0,99 0,92 - 1,07   

Faixa etária        

   0 a 4  4 4 (100,0) 0 (0,0) 1    

   5 a 14  11 11 (100,0) 0 (0,0) 0,33 0,10 - 1,04   

   15 a 34 1.465 1.292 (88,2) 173 (11,8) 0,27 0,10 - 0,73   

   35 a 64 1.982 1.715 (86,5) 267 (13,5) 0,26 0,10 - 0,70   

   65 e mais 201 173 (86,1) 28 (13,9) 0,25 0,09 - 0,67   

Raça/cor        

   Branca 1.173 1.022 (87,1) 151 (12,9) 1    

   Não branca2 2.490 2.173 (87,3) 317 (12,7) 0,95 0,88 - 1,02   

Escolaridade        

   Analfabeto 177 155 (87,6) 22 (12,4) 1    

   Até 8 anos  1.895 1.642 (86,6) 253 (13,4) 0,96 0,81 - 1,14   

   Mais de 8 anos  1.206 1.053 (87,3) 153 (12,7) 0,97 0,82 - 1,16   

 

 

Continua 
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Tabela 6 – Fatores associados ao início do tratamento da tuberculose resistente à rifampicina 

ou multidrogarresistente em até 180 dias a partir do diagnóstico. Brasil, 2014 – 2019.  

 

 Iniciaram o tratamento Hazard 
Ratio 
bruta1 

IC 95% 
Hazard 
Ratio 

ajustada 
IC 95% 

Total 
n 

Sim 
n (%)  

Não 
n (%) 

HIV/Aids        

   Não 2.875 2.518 (87,6) 357 (12,4) 1    

   Sim 582 498 (85,6) 84 (14,4) 1,06 0,96 - 1,17   

Pop em situação de rua        

   Não 1.560 1.338 (85,8) 222 (14,2) 1  1  

   Sim 68 51 (75,0) 17 (25,0) 0,67 0,51 - 0,90 0,68 0,49 - 0,95 

Pop privada de liberdade        

   Não 1.509 1.283 (85,0) 226 (15,0) 1    

   Sim 124 110 (88,7) 14 (11,3) 1,11 0,91 - 1,35   

Profissionais de saúde        

   Não 1.597 1.362 (85,3) 235 (14,7) 1    

   Sim 21 17 (81,0) 4 (19,0) 1,01 0,63 - 1,64   

Imigrantes        

   Não 1610 1.374 (85,3) 236 (14,7) 1    

   Sim 9 6 (66,7) 3 (33,3) 2,07 0,93 - 4,63   

Beneficiário de 
programas sociais 

       

   Não 1.100 951 (86,5) 149 (13,5) 1    

   Sim 96 83 (86,5) 13 (13,5) 0,81 0,65 - 1,03   

Diabetes        

   Não 1.620 1.381 (85,2) 239 (14,8) 1    

   Sim 484 425 (87,8) 59 (12,2) 1,15 1,03 - 1,29   

Álcool e outras drogas        

   Não 1.141 991 (86,9) 150 (13,1) 1    

   Sim 1.405 1.209 (86,0) 196 (14,0) 0,99 0,91 - 1,08   

Tabagismo        

   Não 1.144 985 (86,1) 159 (13,9) 1    

   Sim 1.303 1.116 (85,6) 187 (14,4) 0,97 0,89 - 1,06   

Padrão de resistência 
inicial 

       

   Rifampicina 2.003 1.875 (93,6) 128 (6,4) 1  1  

   Multidrogarresistênte 1.359 1.083 (79,7) 276 (20,3) 0,71 0,61 - 0,84 0,59 0,47 - 0,76 

   Outras resistências 301 237 (78,7) 64 (21,3) 0,68 0,57 - 0,82 0,67 0,51 - 0,89 
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Conclusão 

Tabela 6 – Fatores associados ao início do tratamento da tuberculose resistente à rifampicina 

ou multidrogarresistente em até 180 dias a partir do diagnóstico. Brasil, 2014 – 2019.  

 

 Iniciaram o tratamento Hazard 
Ratio 
bruta1 

IC 95% 
Hazard 
Ratio 

ajustada 
IC 95% 

Total 
n 

Sim 
n (%)  

Não 
n (%) 

N. tratamentos 
anteriores 

       

   Zero 952 911 (95,7) 41 (4,3,0) 1  1  

   Um 1.615 1.378 (85,3) 237 (14,7) 0,6 0,55 - 0,65 0,52 0,46 - 0,60 

   Dois 688 573 (83,3) 115 (16,7) 0,57 0,51 - 0,63 0,59 0,47 - 0,72 

   Três ou mais 408 333 (81,6) 75 (18,4) 0,54 0,47 - 0,61 0,48 0,35 - 0,65 

FONTE: próprio autor.  

1 – Valores da hazard ratio bruta foram estimados mantendo-se a exposição principal (método do diagnóstico no 

modelo bivariado. 

2 – Não branco: soma de pretos, pardos, indígenas e amarelos. 

3 – Modelo ajustado para sexo, idade, raça/cor, escolaridade, população privada de liberdade e ano do diagnóstico. 

MDR – Multidrogarresistente.  
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6. DISCUSSÃO 

 

Antes da incorporação do TRM, o diagnóstico de TB era realizado majoritariamente 

pela baciloscopia, cujos valores de sensibilidade oscilam em torno de 65%, enquanto o TRM 

apresenta sensibilidade para a detecção do caso de TB em cerca de 90%. (BENTO. et al., 2011; 

BOEHME et al., 2011; CDC, 2013; HUH et al., 2014; PIMKINA et al., 2015; SHARMA et al., 

2015; SILVA et al., 2018).  

A cultura, padrão-ouro para o diagnóstico de TB, também poderia ser uma alternativa 

para o diagnóstico bacteriológico, contudo, não são todos os laboratórios e/ou municípios do 

país que possuem recursos (estruturais, humanos e materiais) suficientes e capazes para realizá-

la.  

Com a implantação do TRM, além da maior facilidade de capilarização do método 

quando comparado à cultura, visto à simplificação na técnica de execução, houve o aumento na 

sensibilidade (capacidade do exame em ser positivo quando a pessoa está doente) quando 

comparado à baciloscopia. Assim, é esperado que casos de TB que anteriormente não estavam 

sendo adequadamente diagnosticados, seja pela baixa sensibilidade da baciloscopia, seja pela 

dificuldade de acesso à cultura, passem a ser diagnosticados e notificados, subsidiando uma 

potencial associação entre o TRM e o aumento observado na detecção de casos novos de TB 

nesse estudo. 

Um achado importante do presente estudo foi o excesso de casos observado no período 

pós-intervenção, indicando que pode haver uma possível associação entre a implantação do 

TRM e aumento da incidência de TB observado no Brasil entre os anos de 2016 e 2019.  

Na Índia, entre os anos de 2018 e 2019, foi conduzido um estudo de impacto e 

viabilidade operacional de incorporação do teste TrueNatTM MTB/RIF®, teste rápido molecular 

com propriedades muito semelhantes às do GeneXpert (Kappa: 92,7% de concordância). A 

implementação do TrueNat na Índia aumentou significativamente a detecção de casos de TB 

na ordem de 18 casos a cada 100.000 habitantes (IRR: 1,30; IC95% 1,15-1,46) (JEYASHREE, 

K, 2020).   

É válido destacar que um dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2015) para a distribuição de máquinas de TRM era o município ser sede de presídios que 

tivessem estrutura de laboratório e demanda significativa de baciloscopia. Assim, um efeito 

esperado da implantação do TRM nesses municípios seria o aumento no diagnóstico de TB 

entre os privados de liberdade. 
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Contraponto esse achado, um estudo realizado nos países que compunham a antiga 

União Soviética (atualmente Federação Russa e países do leste europeu), estimaram que, e um 

horizonte temporal de dez anos, a implantação de testes para o diagnóstico de TB baseados em 

PCR, reduziriam, de forma efetiva, a incidência global de TB (de 2,78% para 2,31%) e de TB-

MDR (de 0,74% para 0,63%) (WINETSKY, 2012). 

A TB é uma doença de forte determinação social, e o empobrecimento da população 

pode estar relacionado à um aumento de casos de TB. A crise econômica enfrentada pelo Brasil 

desde 2014 (IPEA, 2015) pode, de fato, estar associada ao aumento da incidência de TB entre 

os anos de 2016 e 2020. Devido à não realização do Censo em 2020, não há disponibilidade de 

informações socioeconômicas em nível municipal no período do estudo que permita o ajuste 

das análises para esses fatores, embora seja importante destacar que outros fatores, como o 

aumento do encarceramento e a crise econômica que o país enfrenta desde 2014, e que não 

puderam ser medidos nesse estudo, precisam ser melhor elucidados para o estabelecimento de 

causalidade entre a incorporação do TRM e o evento observado (CARTER, D., 2019; 

ANDRADE, 2018). 

Outros estudos de impacto da implantação do TRM na rotina dos serviços demonstram 

que aumentar da sensibilidade do teste diagnóstico de primeira escolha, somando-se e da maior 

facilidade operacional dos serviços para acesso ao teste, pode resultar em um aumento no nível 

de confirmação laboratorial dos casos novos de TB diagnosticados, aumentando a proporção 

de casos confirmados bacteriologicamente (HERMANS, S., 2017). 

Além do aumento da sensibilidade do diagnóstico com a implantação do TRM, os 

municípios que passaram a compor a RTR-TB receberam treinamento do Ministério da Saúde 

acerca da utilização do TRM. Nos treinamentos, houve uma qualificação de técnicos e gestores 

os laboratórios para melhoria do diagnóstico de TB, e uma sensibilização quanto à importância 

do registro adequado das informações nos instrumentos de vigilância. Assim, o aumento 

observado na confirmação laboratorial dos casos novos de TB pode representar uma 

sobreposição de intervenções realizadas pelo Ministério da Saúde nos municípios que passaram 

a compor a RTR-TB. 

Com a publicação da Nota Informativa número 9 de 2014 da 

CGPNCT/DEVIT/SVS/MS (BRASIL, 2014), após a implantação da máquina de TRM, esse 

teste deveria ser preterido à baciloscopia, visto seu ganho incremental nos valores de 

sensibilidade e especificidade. Dessa forma, um efeito esperado da incorporação do teste seria 

uma queda na realização dos exames de baciloscopia. Esse resultado foi observado na série 

histórica. Além da mudança de nível, foi observada uma mudança na tendência de realização 
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da baciloscopia. Previamente ao TRM, a tendência de realização da baciloscopia era 

estacionária, e após a implantação, foi observada uma tendência estatisticamente significativa 

de queda na realização de baciloscopia entre os casos novos de TB. 

Contudo, essa mesma Nota Informativa número 9 de 2014, recomendou que nas 

situações em que o resultado do TRM fosse “MTB detectado”, independentemente do resultado 

de avaliação da resistência à rifampicina, deveria ser realizado um exame de cultura seguido de 

TSA; e, para aqueles cujo resultado do TRM fosse “MTB não detectado” mas permanecesse 

com sintomas sugestivos de TB, um exame de cultura com TSA também fosse realizado. Então, 

outro resultado esperado era o aumento importante da realização de cultura nos municípios com 

acesso ao TRM (BRASIL, 2014). 

A tuberculose, nas PVHA, devido a questões fisiopatológicas da coinfecção, costuma-

se apresentar, quando pulmonar, de forma paucibacilar (poucos bacilos na amostra pulmonar). 

Dessa forma, a introdução de um teste diagnóstico para tuberculose com maior sensibilidade 

do que o utilizado previamente deveria, por via de regra, melhorar o diagnóstico, identificando 

mais casos de TB nas PVHA.  

Na África do Sul, país com alta carga de TB e de coinfecção TB-HIV, a implantação do 

TRM impactou diretamente na redução dos tratamentos empíricos de TB. Entre as pessoas sem 

HIV, a incorporação do TRM reduziu de 23 para 11 a proporção de casos que iniciaram o 

tratamento de forma empírica (sem confirmação laboratorial). Já entre as PVHA, o impacto da 

incorporação do TRM na redução dos tratamentos empíricos foi de 42% para 27% (WHO, 

2021; HERMANS, S., 2017). 

Contudo, o observado nesse estudo foi que, após a implantação do TRM, houve uma 

tendência de queda na proporção de casos novos de TB com a coinfecção pelo HIV. Essa 

observação nesse indicador, contrária à esperada, deve estar sendo explicada pelo efeito de 

outras políticas públicas que não foram possíveis de serem aqui avaliadas. Esse achado aponta 

para uma melhor qualidade da assistência prestada às pessoas com HIV, fomento sua adesão 

aos serviços de saúde, o que possibilita o início do tratamento mais oportunamente do que em 

pessoas sem HIV.   

Como exemplo, pode ser citada a introdução massiva de novos medicamentos para o 

controle do HIV no SUS, como o dolutegravir e o darunavir, a partir de 2017. Esses 

medicamentos apresentam alta potência, alta barreira genética para o desenvolvimento de 

resistência, e pouca ocorrência de reações adversas (BRASIL, 2016). Assim, com uma maior 

adesão das PVHA ao tratamento e consequente aumento da proporção de pessoas com carga 

viral indetectável, espera-se ter um melhor controle da transmissão do HIV no país.  
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Ademais, a melhora do perfil de Linfócito T CD4 das PVHA repercute na redução do 

risco de desenvolvimento de TB. Esses dois fatores somados podem estar contribuindo para a 

tendência de redução dos casos de TB em PVHA, observada no segundo período dessa série 

histórica. 

Um outro critério estabelecido pelo Ministério da Saúde para a composição da RTR-TB 

foi o local ser municípios de fronteira e/ou com população indígena, e que notificaram pelo 

menos 50 casos em 2011 (BRASIL, 2015). De forma semelhante à PPL, era esperada uma 

melhoria no diagnóstico de TB nas pessoas indígenas nesses municípios. Contudo, nenhuma 

mudança estatisticamente significativa de comportamento na série histórica foi observada no 

período estudado.  

Operacionalmente, sobre a execução do TRM, tem-se que tempo de processamento de 

uma amostra na máquina é de uma hora e quarenta e cinco minutos. Para o início adequado do 

tratamento após o diagnóstico de TB-RR pelo TRM, deve-se somar, a esse tempo, os fatores 

operacionais da coleta, transporte e armazenamento da amostra, até liberação do resultado. 

Assim, em um cômputo total desde a coleta da amostra até o resultado final, o Ministério da 

Saúde recomenda que não se ultrapasse sete dias (BRASIL, 2022). 

Já para o diagnóstico de resistência (RR ou MDR) pelo TSA, é importante rememorar 

que há a necessidade de realização de um exame de cultura previamente à avaliação de 

resistência às drogas. Assim, devem ser computados os tempos desde a coleta, transporte e 

armazenamento da amostra, realização da cultura e, em sequência, a realização do TSA. Em 

um cômputo total, o Ministério da Saúde calcula um tempo médio de 60 a 90 dias da coleta até 

o resultado final (BRASIL 2022). 

Um dos resultados mais importantes desse estudo foi a demonstração da diferença de 

tempo médio entre o diagnóstico de TB-RR / TB-MDR pelo método do TRM quando 

comparado ao método do TSA. De forma semelhante, um estudo de caso controle conduzido 

na África do Sul demonstrou que a introdução de um teste rápido molecular baseado em 

mutações do gene rpoB impactou na redução, em 51 dias (p-valor do teste t-pareado: 0,008), 

no tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento da TM-MDR (O´RIORDAN, P, 2008). 

Ainda na África do Sul, outro estudo avaliou o impacto da implementação do TRM na 

rotina dos serviços, e concluiu que houve uma redução estatisticamente significativa de 68 dias 

entre a coleta e o início do tratamento dos casos diagnosticados pelo TRM, quando comparado 

aos casos diagnosticados por cultura seguido de TSA, e por baciloscopia seguido de LPA (Line 

Probe Assay) (p-valor de tendência pelo teste de Jonckheere < 0,001) (COX, H.S., 2014).  
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Já na China, um estudo de coorte comparativa entre pessoas diagnosticadas com TB-

MDR por TRM ou por TSA demonstrou que houve uma redução estatisticamente significativa 

de redução no tempo no diagnóstico da TB-MDR após a implantação do TRM, de 62 para 16 

dias (p-valor do teste t de Student < 0,001) (SHI, W., 2020). 

Em outro estudo conduzido na Rússia, o qual avaliou o impacto do GeneXpert no início 

do tratamento e nos desfechos do tratamento da TB-RR, a redução em dias entre o diagnóstico 

de TB-RR e o início do tratamento comparando-se os períodos sem o TRM e com o TRM, foi 

de 37 dias e 11 dias, respectivamente (p-valor para o Log-rank=0,02) (ERSHOVA, J.V., 2020). 

Uma das estratégias historicamente utilizadas e com forte efeito para o controle da TB, 

seja sensível ou resistente aos medicamentos, é a introdução o mais oportunamente possível da 

terapia medicamentosa. Quando introduzidos adequadamente, em cerca de 21 dias de uso 

regular dos medicamentos, a pessoa em tratamento deixa de transmitir os bacilos, 

interrompendo a cadeia de transmissão da doença. Essa redução em cerca de três meses no 

início do tratamento da TB-RR / TB-MDR mostrada nesse estudo evidencia o TRM como uma 

forte e importante estratégia para o controle da TB-DR no país, corroborando com resultados 

já demonstrados em outros países, onde a introdução do TRM aponta para a mitigação da 

transmissão da TB-DR através do rápido diagnóstico e início do tratamento adequado (SUN, 

A.Y, 2013; KASSA, 2021).  

Apesar de no grupo cujo diagnóstico da resistência se deu pelo TRM a prevalência de 

resistência primária ter sido maior quando comparada ao grupo diagnosticado pelo, em um 

médio prazo, com a quebra mais rápida na cadeia de transmissão de bacilos resistentes 

proporcionada pelo diagnóstico mais rápido e pela introdução mais oportuna dos medicamentos 

corretos, é esperada uma redução na incidência de casos com resistência primária (KASSA, 

2021). 

Na Rússia, resultados semelhantes foram encontrados, onde 54% dos indivíduos 

diagnosticados com TB-RR pelo TRM iniciaram o tratamento em até 30 dias, ao tempo que 

21% dos indivíduos diagnosticados por outros métodos haviam iniciado o tratamento nesse 

mesmo intervalo de tempo (p-valor do Chi-quadrado de Pearson = 0,01). Ainda, 88% dos 

indivíduos diagnosticados com TB-RR pelo TRM iniciaram o tratamento em até 60 dias, ao 

tempo que 61% dos indivíduos diagnosticados por outros métodos haviam iniciado o tratamento 

nesse mesmo intervalo de tempo (p-valor do Chi-quadrado de Pearson = 0,02). Ambos os 

achados corroboram com o presente estudo, e enfatizam o impacto do diagnóstico pelo TRM, 

aumentando a probabilidade de os indivíduos iniciarem o tratamento mais rapidamente, quando 

comparado aos indivíduos diagnosticados por outros métodos (ERSHOVA, J.V., 2020). 
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Ademais, a menor probabilidade de pessoas da raça/cor “não branca” e de pessoas em 

situação de rua em iniciarem o tratamento sugerem uma dificuldade de acesso de populações 

mais vulneráveis ao adoecimento por TB, aos serviços de saúde, prologando o tempo entre o 

diagnóstico e início adequando do tratamento. 

Sobre as características relacionadas ao diagnóstico da resistência, os indivíduos que 

apresentaram padrão de resistência inicial como TB-MDR apresentaram menos probabilidade 

de iniciar o tratamento em todos os cortes temporais avaliados. Mesmo o Ministério da Saúde 

recomendando o início do tratamento para TB-MDR quando o resultado do TRM for RR, a 

definição de TB-MDR, necessariamente, perpassa a realização de um TSA para avaliação da 

sensibilidade do bacilo à rifampicina e isoniazida simultaneamente. Então, conforme 

supracitado, o diagnóstico de resistência pelo TSA pode durar de 30 a 60 dias, podendo chegar 

a até 90 dias, sendo, portanto, esperado que indivíduos com diagnóstico de TB-MDR demorem 

mais para iniciar o tratamento quando comparado aos casos de TB-RR diagnosticados pelo 

TRM (BRASIL, 2022). 

É importante enfatizar que os resultados acima apresentados e discutidos devem ser 

interpretados e transpostos com cautela, haja vista algumas limitações tanto na forma como o 

dado foi coletado, quanto nos métodos utilizados para as análises realizadas.  

Para ambos os estudos, foram utilizadas bases de dados secundárias, produzidas na 

rotina dos serviços de saúde do país, a partir da notificação das pessoas em tratamento para TB. 

Logo, algumas notificações apresentaram variáveis sem resposta (em branco) ou respostas 

ignoradas, conforme observado na Tabela 3, o que pode interferir nas análises realizadas. Para 

algumas variáveis de interesse do estudo, a incompletude da informação foi comparável à 

completude, inviabilizando sua utilização.  

Os estudos de séries temporais interrompidas são um excelente método para a avaliação 

de intervenções em saúde pública. Contudo, por sua natureza ecológica e utilizando dados 

agregados, eles não permitem o estabelecimento de causalidade entre a intervenção sob análise 

e os resultados observados nos indicadores. Ainda assim, estabelecem importantes associações 

entre ambos, subsidiando a condução de estudos futuros que melhor avaliem a relação causal 

entre a intervenção e os indicadores de interesse, permitindo uma melhor avaliação do impacto 

de intervenções e de políticas públicas de saúde, visando um melhor entendimento da doença.  

 No estudo de sobrevida, foi realizado um relacionamento probabilístico, o qual é, 

intrinsicamente, sujeito à erros de pareamento. Para reduzir ou minimizar os erros, as estratégias 

de relacionamento em múltiplos passos e blocagem foram utilizadas. Embora alguns estudos 

(BARTHOLOMAY, P.B., 2020; OLIVEIRA, G.P., 2017) tenham demonstrado que quanto 
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mais passos de relacionamento forem realizados, maior a sensibilidade do relacionamento com 

captação de mais pares verdadeiros, comparativamente ao estudo de Bartholomay (2020), que 

relacionou as bases de dados do Sinan e do SITE-TB para os anos de 2014 a 2016 em uma 

estratégia de 17 passos, a estratégia de três passos desse estudo encontrou 90,1% dos pares. 

 Ainda na base de dados do estudo de sobrevida, faz-se importante enfatizar que, segundo 

dados do Ministério da Saúde, cerca de 70% dos casos novos de tuberculose diagnosticados no 

país não realizam exame de cultura. E dos que realizam cultura, 54% não realizam TSA. Isso é 

diretamente refletido nas estimativas de casos de TB-DR no Brasil pela OMS, a qual estima 

que o Brasil diagnostica apenas 60% dos casos de TB-DR por ano, incluindo os casos de TB-

RR e TB-MDR (WHO, 2019). Desses, 72,7% iniciam o tratamento de TB-RR / TB-MDR. Ou 

seja, 40% dos casos de TB-DR do país não são diagnosticados, e cerca de 27% dos 

diagnosticados não iniciam tratamento, não possuindo, portanto, informações no SITE-TB, e 

não tento sido incluídos nas análises desse estudo.  

 Por fim, a variável “data do primeiro TSA resistente” registrada no SITE-TB, a qual foi 

utilizada nesse estudo para definição dos grupos e cálculo do tempo entre o diagnóstico e o 

início do tratamento é, na verdade, a data do primeiro TSA que identificou qualquer resistência, 

não sendo essa, necessariamente, a primeira resistência à RIF. Contudo, é recomendação do 

Ministério da Saúde testar a resistência, sempre que possível, à rifampicina e à isoniazida. Essa 

recomendação, cumprida fielmente no país, reduz o viés de classificação dos indivíduos nos 

grupos. 

 O presente estudo demonstrou que a incorporação do TRM no SUS, ocorrida a partir do 

segundo semestre de 2014, obteve um impacto positivo para à atenção prestada às pessoas com 

suspeita de tuberculose, a partir do momento que propiciou um diagnóstico da doença mais 

rápido e com maior sensibilidade.  

 Soma-se a isso o fato de incorporação do TRM ter permitido a avaliação mais rápida da 

resistência à rifampicina, o que propiciou um diagnóstico muito mais oportuno da TB-RR / TB-

MDR, encurtando o tempo para início do tratamento da TB resistente. Importante salientar que 

a ampliação do diagnóstico rápido molecular por TRM para os municípios que ainda não 

compõe a RTR-TB podem contribuir para um melhor controle da TB no país, visando atingir 

as metas estabelecidas para o fim da TB como problema de saúde pública no país.  
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7. CONCLUSÕES 

 

• O TRM apresentou, de forma global, impacto positivo nas estratégias de controle da TB 

do Brasil, reestruturando a rede de diagnóstico da doença, aumentando a confirmação 

laboratorial, e diminuindo o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento da TB-

RR / TB-MDR; 

• Houve uma modificação na tendência de incidência de casos novos de TB no Brasil 

após a implantação do TRM, totalizando um incremento de 8.241 casos novos de TB 

após a incorporação do TRM nos municípios; 

• Foi observado um aumento de 37,3% nos encerramentos por TB-DR no Sinan, e um 

aumento de 117,6% nos diagnósticos de resistência primária notificados no SITE-TB 

após a implantação do TRM; 

• O TRM pode ter contribuído para uma reorganização importante da rede de diagnóstico 

laboratorial da TB no país, haja vista que, após sua incorporação, a qual permitiu acesso 

mais fácil e mais rápido ao diagnóstico laboratorial da doença, novas recomendações 

acerca da necessidade da confirmação bacteriológica do caso foram estabelecidas; 

• A incorporação do TRM reduziu o tempo médio de início do tratamento da resistência 

em 89 dias;  

• Pessoas que já se trataram contra TB no passado precisam de maior atenção da rede de 

serviços de saúde e dos profissionais de saúde que atendem TB quando diagnosticadas 

com TB-RR / TB-MDR. O início do tratamento precoce nesses grupos pode contribuir 

para a redução da cadeia de transmissão da doença (RR e MDR);  

• No tangente ao tempo entre o diagnóstico da resistência e o início do tratamento, 

também foram observadas diferenças importantes entre os métodos de diagnóstico 

utilizados. As pessoas diagnosticadas pelo TRM iniciaram o tratamento mais 

precocemente do que as pessoas diagnosticadas pelo TSA; 

• Os estudos de séries temporais interrompidas, por sua natureza ecológica, não permitem 

o estabelecimento de causalidade entre a intervenção e os resultados observados, 

embora subsidiem a condução de estudos futuros que melhor avaliem a relação causal 

entre a intervenção e os resultados, permitindo uma melhor avaliação do impacto de 

intervenções e de políticas públicas de saúde.  

 

 



99 
 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA-FILHO, N.M.; BARRETO, M.L.. Epidemiologia e Saúde: Fundamentos, 

Métodos e Aplicações. p. 215-222; 631-640. [s.l.] Guanabara Koogan, 2011.  

 

ANDRADE, K.B. Avaliação da eficácia da vacina BCG na mortalidade geral e por 

causas específicas. Dissertação (Mestrado em Saúde Comunitária). Instituto de Saúde 

Coletiva, Universidade Federal da Bahia. Salvador-BA, 2015. 

 

ANDRADE KVF, NERY JS, SOUZA RA, PEREIRA SM. Effects of social protection on 

tuberculosis treatment outcomes in low or middle-income and in high-burden countries: 

systematic review and meta-analysis. Cad Saude Publica. Feb 5;34(1):e00153116. 2018. 

 

ANTUNES, JLF, CARDOSO, MRA. Uso da análise de séries temporais em estudos 

epidemiológicos. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 24(3):565-576, jul-set, 2015. 

 

BAILEY, H. et al. Impact of expanded access to combination antiretroviral therapy in 

pregnancy: results from a cohort study in Ukraine. Bulletin of the World Health 

Organization, v. 91, n. 7, p. 491–500, 1 jul. 2013.  

 

BANU, S. et al. Discordance across several methods for drug susceptibility testing of 

drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in a single laboratory. Journal of 

Clinical Microbiology, v. 52, n. 1, p. 156–163, jan. 2014.  

 

BARTHOLOMAY, P.. et al. Lacunas na vigilância da tuberculose drogarresistente: 

relacionando sistemas de informação do Brasil. Cad. Saúde Pública. Mai, 36 (5). 2020. 

 

BENTO, J. . et al. Métodos diagnósticos de TB. n. 24, p. 145–154, 2011.  

 

BERRA TZ, BRUCE ATI, ALVES YM, RAMOS ACV, GIACOMET CL, ARCÊNCIO RA. Impact of the 

GeneXpert® MTB/RIF rapid molecular test on tuberculosis detection: temporal trends 

and vulnerable territories. Rev Lat Am Enfermagem. 2021 Jul 19;29:e3441: 2021. 

 

BOEHME, C. C. et al. Feasibility, diagnostic accuracy, and effectiveness of decentralised 

use of the Xpert MTB/RIF test for diagnosis of tuberculosis and multidrug resistance: a 

multicentre implementation study. Lancet (London, England), v. 377, n. 9776, p. 1495–

1505, 30 abr. 2011.  

 

BOEHME, C. C. et al. Rapid molecular detection of tuberculosis and rifampin resistance. 

The New England Journal of Medicine, v. 363, n. 11, p. 1005–1015, 9 set. 2010.  

 

BOLLELA, V. R.; SATO, D. N.; FONSECA, B. A. L. Problems in the standardization of 

the polymerase chain reaction for the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Revista de 

Saúde Pública, v. 33, n. 3, p. 281–286, jun. 1999.  

 

BRADFORD-HILL, A. The Environment and Disease:: Association or Causation? 

Disponível em: <https://www.edwardtufte.com/tufte/hill>. Acesso em: 19 maio. 2018.  

 



100 
 

BRASIL. Decreto nº 49.974-A, de 21 de Janeiro de 1961. Regulamenta, sob a denominação 

de Código Nacional de Saúde, a Lei nº 2.312, de 3 de setembro de 1954, de normas gerais 

sobre defesa e proteção da saúde.  

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-49974-a-21-

janeiro-1961-333333-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: janeiro/2022. 1961.  

 

BRASIL. Leu 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm> Acesso em: 

janeiro/2022.1990.  

 

BRASIL. Manual de Recomendações para o Diagnóstico Laboratorial de Tuberculose e 

Micobactérias não Tuberculosas de Interesse em Saúde Pública no Brasil. Ministério Da 

Saúde. Secretaria De Vigilância Em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas 

e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de 

Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Brasília-DF, 2022.  

 

BRASIL. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan: normas e rotinas. 

Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Ministério 

da Saúde. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 

 

BRASIL. Boletim Epidemiológico Tuberculose 2021. Ministério Da Saúde. Secretaria De 

Vigilância Em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis. Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão 

Respiratória de Condições Crônicas. Brasília-DF, 2021.  

 

BRASIL, 2021. Apresentação padrão: situação epidemiológica da TB no Brasil, 2021. 

Ministério Da Saúde/Secretaria De Vigilância Em Saúde. Disponível em: < 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/tuberculose>. Acesso em: 2021. 

 

BRASIL. Boletim Epidemiológico Tuberculose 2020. Ministério Da Saúde. Secretaria De 

Vigilância Em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis. Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão 

Respiratória de Condições Crônicas. Brasília-DF, 2020.  

 

BRASIL. Manual de Recomendações para o Controle da TB no Brasil. Ministério de 

Saúde. Ministério Da Saúde. Secretaria De Vigilância Em Saúde. Departamento De 

Vigilância Das Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral Do Programa Nacional De 

Controle Da TB. Implantação do Plano Nacional pelo Fim da TB como Problema de Saúde 

Pública no Brasil: primeiros passos rumo ao alcance das metas. Departamento De Vigilância 

Das Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral Do Programa Nacional De Controle Da 

TB., Brasília-DF. 2019.  

 

BRASIL. Nota informativa nº 096, de 2016/DDAHV/SVS/MS. Ministério Da Saúde. 

Secretaria De Vigilância Em Saúde.Departamento de vigilância, Prevenção e Controle das 

IST, do HIV/AIDS e das Hepatitites Virais. Brasília, 2016. 

 

BRASIL. Rede de Teste Rápido para TB no Brasil: Primeiro ano da implantação. 

Departamento De Vigilância Das Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral Do Programa 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-49974-a-21-janeiro-1961-333333-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-49974-a-21-janeiro-1961-333333-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm


101 
 

Nacional De Controle Da TB. Manual de Recomendações para o Controle da TB no Brasil 

Ministério de Saúde., Brasília-DF, 2015.  

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Rede de Teste Rápido para TB no Brasil: Primeiro 

ano da implantação. Departamento De Vigilância Das Doenças Transmissíveis. 

Coordenação Geral Do Programa Nacional De Controle Da TB. Manual de Recomendações 

para o Controle da TB no Brasil Ministério de Saúde., Brasília-DF, 2015.  

 

BRASIL. Proposta De Incorporação Do Xpert Mtb/Rif Como Teste Para Diagnóstico De 

TB E Para Indicação De Resistência À Rifampicina. Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias ao SUS. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Ministério da Saúde. Brasília-DF, 

2012.  

 

BRASIL. Manual de Recomendações para o Controle da TB no Brasil.Ministério de 

Saúde. Ministério Da Saúde. Secretaria De Vigilância Em Saúde. Departamento de Doenças 

de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação Geral de 

Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Brasília-DF, 

2011.  

 

BROUSELLE, A. Avaliação: conceitos e métodos. Rio de Janeiro.: Editora Fiocruz., 2011. 

 

BROUSSELE, A.; CHAMPAGNE F.; CONTANDRIOPOULOS, AP. Avaliação: conceitos 

e métodos. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/livro/avaliacao-conceitos-e-metodos>. 

Acesso em: 19 maio. 2018.  

 

BUSTAMANTE-TEIXEIRA, M.T., FAERSTEIN, E.; LATORRE, M.R.. Técnicas de 

análise de sobrevida. Cadernos de Saúde Pública [online]., v. 18, n. 3. 2002. 

 

CAMARGO JR KR, COELI CM. Relacionamento Probabilístico de Registros: Recklink 

III. Tutorial. Rio de Janeiro, 2007.  

 

CARTER DJ, GLAZIOU P, LÖNNROTH K, SIROKA A, FLOYD K, WEIL D, 

RAVIGLIONE M, HOUBEN RMGJ, BOCCIA D. The impact of social protection and 

poverty elimination on global tuberculosis incidence: a statistical modelling analysis of 

Sustainable Development Goal 1. Lancet Glob Health. May;6(5):e514-e522. 2018. 

 

COELI CM, CAMARGO JR KR. Avaliação de diferentes estratégias de blocagem no 

relacionamento probabilístico de registros. Rev. Bras. Epidemiol.. Vol. 5, nº0, 2002. 

 

CDC. Availability of an Assay for Detecting Mycobacterium tuberculosis, Including 

Rifampin-Resistant Strains, and Considerations for Its Use — United States, 2013. 

Disponível em: <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6241a1.htm>. Acesso 

em: 21 abr. 2018.  

 

CEPHEID. GeneXpert Dx System: operator manual., 2012.  

 

CONTANDRIOPOULOS, AP et al. Avaliação na área de saúde: conceitos e métodos. Rio 

de Janeiro.: Editora Fiocruz., 1997.  

 



102 
 

COUTINHO, E. DA S. F.; HUF, G.; BLOCH, K. V. Pragmatic clinical trials: an option in 

the construction of health-related evidence. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, n. 4, p. 

1189–1193, ago. 2003.  

 

COX HS, DANIELS JF, MULLER O, NICOL MP, COX V, VAN CUTSEM G, MOYO S, 

DE AZEVEDO V, HUGHES J. Impact of Decentralized Care and the Xpert MTB/RIF 

Test on Rifampicin-Resistant Tuberculosis Treatment Initiation in Khayelitsha, South 

Africa. Open Forum Infect Dis. 2015 Feb 26;2(1):2015. 

 

DUROVNI B, SARACENI V, CORDEIRO-SANTOS M, CAVALCANTE S, SOARES E, 

LOURENÇO C, MENEZES A, VAN DEN HOF S, COBELENS F, TRAJMAN A. 

Operational lessons drawn from pilot implementation of Xpert MTB/Rif in Brazil. Bull 

World Health Organ. 2014 Aug 1;92(8):613-7. doi: 10.2471/BLT.13.131409. Epub 2014. 

GORDIS, L. Epidemiology. Fifth edition. ed. [s.l.] Elsevier Saunders, 2014.  

 

ERSHOVA JV, VOLCHENKOV GV, SOMOVA TR, KUZNETSOVA TA, KAUNETIS 

NV, KAMINSKI D, DEMIKHOVA OV, CHERNOUSOVA LN, VASILYEVA IA, KERR 

EM, CEGIELSKI JP, KURBATOVA EV. Impact of GeneXpert MTB/RIF® on treatment 

initiation and outcomes of RIF-resistant and RIF-susceptible TB patients in Vladimir 

TB dispensary, Russia. BMC Infect Dis. 2020 Jul 25;20(1):543. 2020. 

 

HABICHT, J. P.; VICTORA, C. G.; VAUGHAN, J. P. Evaluation designs for adequacy, 

plausibility and probability of public health programme performance and impact. 

International Journal of Epidemiology, v. 28, n. 1, p. 10–18, fev. 1999.  

 

HARTZ, Z.M.A.; VIEIRA-DA-SILVA, L.M.. Avaliação em Saúde: dos métodos teóricos à 

prática na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio de Janeiro.: Editora Fiocruz., 

2010.  

 

HERMANS, S.; CALDWELL, J.; KAPLAN, R.; COBELENS, F.; WOOD, R. The impact of 

the roll-out of rapid molecular diagnostic testing for tuberculosis on empirical treatment 

in Cape Town, South Africa. Bulletin of the World Health Organization, 95 (8), 554 - 563. 

2017.  

 

HUH, H. J. et al. Performance evaluation of the Xpert MTB/RIF assay according to its 

clinical application. BMC infectious diseases, v. 14, p. 589, 14 nov. 2014.  

 

HOUBEN RMGJ, DODD PJ. The Global Burden of Latent Tuberculosis Infection: A Re-

estimation Using Mathematical Modelling. PLoS Med [Internet]. 2016 Oct 25;13(10). 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5079585/  

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: “http:\ibge.gov.br” 

Acesso em: Jun. 2021. 

JEYASHREE,k.; SHANMUGASUNDARAM,D.; RADE D.; GANGAKHEDKAR,D.D.; 

MURHEKAR., M.V.  Impact and operational feasibility of TrueNat ™ MTB/Rif under 

India's RNTCP. Public Health Action. Sep 21;10(3):87-91. 2020. 

 

KASSA GM, MERID MW, MULUNEH AG, WOLDE HF. Comparing the impact of 

genotypic based diagnostic algorithm on time to treatment initiation and treatment 

outcomes among drug-resistant tuberculosis patients in Amhara region, Ethiopia. PLoS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5079585/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jeyashree+K&cauthor_id=33134121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shanmugasundaram+D&cauthor_id=33134121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rade+K&cauthor_id=33134121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gangakhedkar+RR&cauthor_id=33134121
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Murhekar+MV&cauthor_id=33134121


103 
 

One. 2021 Feb 18;16(2):e0246938. doi: 10.1371/journal.pone.0246938. PMID: 33600409; 

PMCID: PMC7891731. 

 

KHAPARDE, S. et al. Scaling-up the Xpert MTB/RIF assay for the detection of 

tuberculosis and rifampicin resistance in India: An economic analysis. PloS One, v. 12, n. 

9, p. e0184270, 2017.  

 

KIPIANI M, MIRTSKHULAVA V, TUKVADZE N, MAGEE M, BLUMBERG HM, KEMPKER RR. 

Significant clinical impact of a rapid molecular diagnostic test (Genotype MTBDRplus 

assay) to detect multidrug-resistant tuberculosis. Clin Infect Dis. 2014 Dec 1;59(11):1559-

66: 2014. 

 

KLEINBAUM, DAVID G., LAWRENCE L. KUPPER, AND HAL MORGENSTERN. 

Epidemiologic research: principles and quantitative methods. Belmont, Calif: Lifetime 

Learning Publications. 1982.  

 

LESSELLS RJ, COOKE GS, MCGRATH N, NICOL MP, NEWELL ML, GODFREY-FAUSSETT P. 

Impact of Point-of-Care Xpert MTB/RIF on Tuberculosis Treatment Initiation. A Cluster-

randomized Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Oct 1;196(7):901-910: 2017. 

 

LINDSAY, G.; STRAND, S. Evaluation of the national roll-out of parenting programmes 

across England: the parenting early intervention programme (PEIP). BMC public health, 

v. 13, p. 972, 19 out. 2013.  

 

MDEGE, N. D. et al. Systematic review of stepped wedge cluster randomized trials shows 

that design is particularly used to evaluate interventions during routine implementation. 

Journal of Clinical Epidemiology, v. 64, n. 9, p. 936–948, set. 2011.  

 

MENZIES, N. A. et al. Population health impact and cost-effectiveness of tuberculosis 

diagnosis with Xpert MTB/RIF: a dynamic simulation and economic evaluation. PLoS 

medicine, v. 9, n. 11, p. e1001347, 2012.  

 

MIOT, H.A. Análise de sobrevivência em estudos clínicos e experimentais. J Vasc Bras. 

2017 Oct-Dec;16(4):267-269. Portuguese. doi: 10.1590/1677-5449.001604. 2017. 

 

OLIVEIRA GP. Abandono de tratamento da tuberculose no município do Rio de 

Janeiro: construção de modelo sistêmico e análise de fatores associados a partir de bases 

de dados secundárias [Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 2017. 

 

O'RIORDAN P, SCHWAB U, LOGAN S, COOKE G, WILKINSON RJ, DAVIDSON RN, 

ET AL.  Rapid Molecular Detection of Rifampicin Resistance Facilitates Early Diagnosis 

and Treatment of Multi-Drug Resistant Tuberculosis: Case Control Study. PLoS ONE 

3(9): e3173. 2008. 

 

PEBODY, R. G. et al. Uptake and impact of a new live attenuated influenza vaccine 

programme in England: early results of a pilot in primary school-age children, 2013/14 

influenza season. Euro Surveillance: Bulletin Europeen Sur Les Maladies Transmissibles = 

European Communicable Disease Bulletin, v. 19, n. 22, 5 jun. 2014.  

 



104 
 

PENFOLD, R.B.; ZHANG, F. Use of Interrupted Time Series Analysis in Evaluating 

Health Care Quality Improvements. Academic Pediatric Association Volume 13, Number 

6S.  November–December 2013 

 

PEREIRA, G. R. et al. Impact of introduction of Xpert MTB/RIF test on tuberculosis 

(TB) diagnosis in a city with high TB incidence in Brazil. PloS One, v. 13, n. 3, p. 

e0193988, 2018.  

 

PIMKINA, E. et al. The Xpert® MTB/RIF assay in routine diagnosis of pulmonary 

tuberculosis: A multicentre study in Lithuania. Respiratory Medicine, v. 109, n. 11, p. 

1484–1489, nov. 2015.  

PINTO, M.T. et al. Relatório técnico: Estudos econômicos da incorporação do teste 

molecular GeneXpertTM MTB/Rif para o diagnóstico de TB pulmonar no Sistema Único 

de Saúde. Ministério de Saúde., , 2013.  

 

QUEIROGA, R. P. F. DE et al. Spatial distribution of tuberculosis and relationship with 

living conditions in an urban area of Campina Grande - 2004 to 2007. Revista Brasileira 

de Epidemiologia, v. 15, n. 1, p. 222–232, mar. 2012.  

 

SHARMA, S. K. et al. Evaluating the Diagnostic Accuracy of Xpert MTB/RIF Assay in 

Pulmonary Tuberculosis. PloS One, v. 10, n. 10, p. e0141011, 2015.  

 

SHI W, DAVIES FORSMAN L, HU Y, ZHENG X, GAO Y, LI X, JIANG W, BRUCHFELD 

J, DIWAN VK, HOFFNER S, XU B. Improved treatment outcome of multidrug-resistant 

tuberculosis with the use of a rapid molecular test to detect drug resistance in China. Int 

J Infect Dis. 2020 Jul;96:390-397:2020. 

 

SILVA, D. R. et al. Diagnostic performances of the Xpert MTB/RIF in Brazil. Respiratory 

Medicine, v. 134, p. 12–15, jan. 2018.  

 

SOUZA, M. V. N. DE; VASCONCELOS, T. R. A. Drugs against TB: past, present and 

future. Química Nova, v. 28, n. 4, p. 678–682, ago. 2005.  

 

SUN AY, PAI M, SALJE H, SATYANARAYANA S, DEO S, DOWDY DW. Modeling the 

impact of alternative strategies for rapid molecular diagnosis of tuberculosis in 

Southeast Asia. Am J Epidemiol. 2013 Dec 15;178(12):1740-9. doi: 10.1093/aje/kwt210. 

Epub 2013 Oct 7. PMID: 24100953; PMCID: PMC3858106. 

 

TEIXEIRA, M.G. et al . Seleção das doenças de notificação compulsória: critérios e 

recomendações para as três esferas de governo. Inf. Epidemiol. Sus,  Brasília ,  v. 7, n. 1, p. 

7-28, mar. 1998.  

 

TESFAYE, A. et al. Modeling the patient and health system impacts of alternative 

xpert® MTB/RIF algorithms for the diagnosis of pulmonary tuberculosis in Addis 

Ababa, Ethiopia. BMC infectious diseases, v. 17, n. 1, p. 318, 02 2017.  

 

TRAJMAN A, DUROVNI B, SARACENI V, MENEZES A, CORDEIRO-SANTOS M, COBELENS F, 

VAN DEN HOF S. Impact on Patients' Treatment Outcomes of XpertMTB/RIF 

Implementation for the Diagnosis of Tuberculosis: Follow-Up of a Stepped-Wedge 

Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015 Apr 27;10(4):e0123252: 2015. 



105 
 

VASSALL, A. et al. Rapid diagnosis of tuberculosis with the Xpert MTB/RIF assay in 

high burden countries: a cost-effectiveness analysis. PLoS medicine, v. 8, n. 11, p. 

e1001120, nov. 2011.  

 

VIEIRA-DA-SILVA, L.M. Avaliação de políticas e programas de saúde. [s.l.] Editora 

Fiocruz., 2014.  

 

WHO, 2021. Global tuberculosis report 2011. Disponível em: 

<http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/>. Acesso em: Nov. 2021.  

 

WHO, 2021. Global tuberculosis report 2019. Disponível em: 

<http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/>. Acesso em: Nov. 2021.  

 

WHO. Roadmap for rolling out Xpert MTB/RIF for rapid diagnosis of TB and MDR-

TB., 2010.  

 

WHO. End TB Strategy. World Health Organization/TB/2015.19 Disponível em: < 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2015.19/>. Acesso em: Nov. 2021 

 

WHO. Xpert MTB/RIF implementation manual: techinical and operational “how-to”; 

practical considerations.World Health Organization, , 2014.  

 

WINETSKY DE, NEGOESCU DM, DEMARCHIS EH, ALMUKHAMEDOVA O, 

DOORONBEKOVA A, PULATOV D, VEZHNINA N, OWENS DK, GOLDHABER-

FIEBERT JD. Screening and rapid molecular diagnosis of tuberculosis in prisons in 

Russia and Eastern Europe: a cost-effectiveness analysis. PLoS Med. 

2012;9(11):e1001348. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

APENDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

APENDICE A - Indicadores sociodemográficos e econômicos dos municípios do estudo em 

2010 e 2019. 

 
 
 
UF 

População 
estimada 
em 2019 

Número 
de casos 
novos de 

TB em 
2019 

Índice 
de GINI 

IDH 

Renda 
Média 

Domiciliar 
per capita 

Taxa de 
desemprego 

    Município 

Acre   
    

Cruzeiro do Sul 88.376 12 0,644 0,664 436,05 7,62 

Rio Branco 407.319 337 0,612 0,727 703,82 8,69 

Alagoas   
    

Maceió 1.018.948 443 0,638 0,721 773,26 12,01 

Amazonas   
    

Manaus 2.182.763 2.317 0,633 0,737 738,42 10,79 

Tabatinga 65.844 40 0,662 0,616 319,73 7,81 

Amapá   
    

Laranjal do Jari 50.410 20 0,561 0,665 419,37 10,79 

Macapá 503.327 188 0,604 0,733 690,04 11,35 

Bahia   
    

Feira de Santana 614.872 173 0,608 0,712 646,63 10,40 

Salvador 2.872.347 1.468 0,645 0,759 935,66 12,72 

Teixeira de Freitas 160.487 71 0,541 0,685 551,62 10,45 

Vitória da Conquista 338.480 61 0,559 0,678 543,45 9,11 

Ceará   
    

Caucaia 361.400 153 0,493 0,682 366,80 8,38 

Fortaleza 2.669.342 1.605 0,627 0,754 812,61 7,53 

Itaitinga 37.980 267 0,510 0,626 274,06 11,43 

Sobral 208.935 156 0,570 0,714 436,87 7,53 

Distrito Federal   
    

Brasília 3.015.268 371 0,637 0,824 1.665,42 7,83 

Espírito Santo   
    

Cachoeiro do Itapemirim 208.972 65 0,530 0,746 750,81 7,77 

Cariacica 381.285 153 0,473 0,718 593,92 8,34 

Serra 517.510 205 0,491 0,739 680,02 9,47 

Vila Velha 493.838 226 0,568 0,800 1.190,67 6,88 

Vitória 362.097 860 0,617 0,815 1.484,85 7,06 

Goiás   
    

Aparecida de Goiânia 578.179 167 0,486 0,718 666,83 5,64 

Goiânia 1.516.113 224 0,591 0,799 1.305,36 5,05 

Maranhão   
    

São Luís 1.101.884 741 0,627 0,768 770,52 11,92 

Minas Gerais   
    

Belo Horizonte 2.512.070 549 0,611 0,810 1.455,52 6,21 

Juiz de Fora 568.873 232 0,566 0,778 1.036,36 7,59 

Montes Claros 409.341 85 0,539 0,770 640,75 9,75 

Pouso Alegre 150.737 37 0,492 0,774 869,53 5,58 

Teófilo Otoni 140.592 47 0,585 0,701 600,77 9,29 

Uberaba 333.783 75 0,505 0,772 955,49 5,31 

Mato Grosso do Sul   
    

Campo Grande 895.982 354 0,572 0,784 1.071,17 6,22 

Corumbá 111.435 82 0,559 0,700 613,07 8,03 

Mato Grosso   
    

Cuiabá 612.547 436 0,601 0,785 1.124,88 6,41 
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Várzea Grande 284.971 157 0,494 0,734 635,21 6,80 

Pará   
    

Ananindeua 530.598 485 0,535 0,718 544,31 10,98 

Belém 1.492.745 1.430 0,628 0,746 812,43 10,07 

Paraíba   
    

Campina Grande 409.731 146 0,586 0,720 616,19 10,70 

João Pessoa 809.015 377 0,629 0,763 934,74 9,74 

Sousa 69.444 18 0,548 0,668 435,22 9,75 

Pernambuco   
    

Abreu e Lima 99.990 125 0,468 0,679 376,60 17,97 
Cabo de Santo 

Agostinho 
207.048 115 

0,559 0,686 441,95 16,77 

Caruaru 361.118 204 0,542 0,677 540,90 6,70 
Jaboatão dos 

Guararapes 
702.298 456 

0,596 0,717 566,17 13,48 

Olinda 392.482 327 0,568 0,735 621,73 13,01 

Paulista 331.774 197 0,505 0,732 507,98 14,36 

Recife 1.645.727 1.461 0,689 0,772 1.109,01 12,21 

Piauí   
    

Parnaíba 153.078 56 0,577 0,687 472,53 9,71 

Teresina 864.845 254 0,617 0,751 739,85 9,55 

Paraná   
    

Campo Mourão 94.859 23 0,504 0,757 833,05 6,26 

Curitiba 1.933.105 351 0,565 0,823 1.536,39 4,61 

Foz do Iguaçu 258.532 140 0,545 0,751 804,18 7,05 

Londrina 569.733 146 0,523 0,778 1.062,64 4,96 

Paranaguá 154.936 114 0,524 0,750 749,42 8,75 

Pinhais 132.157 29 0,508 0,751 845,36 4,21 

Rio de Janeiro   
    

Belford Roxo 510.906 269 0,461 0,684 458,59 9,93 

Duque de Caxias 919.596 589 0,474 0,725 598,00 10,32 

Itaboraí 240.592 96 0,497 0,693 565,20 11,05 

Niterói 513.584 226 0,598 0,837 1.951,11 6,22 

Nova Iguaçu 664.338 620 0,514 0,713 549,14 10,69 

Rio de Janeiro 6.718.903 6.583 0,639 0,799 1.421,76 7,10 

São Gonçalo 919.596 684 0,488 0,711 555,28 10,79 

São João de Meriti 472.406 296 0,462 0,719 568,72 9,13 

Rio Grande do Norte   
    

Mossoró 297.378 103 0,534 0,720 590,33 10,22 

Natal 884.122 415 0,622 0,763 921,29 9,97 

Rondônia   
    

Porto Velho 529.544 371 0,575 0,736 881,25 5,63 

Roraima   
    

Boa Vista 399.213 141 0,643 0,718 620,46 6,44 

Rio Grande do Sul   
    

Alvorada 210.305 160 0,442 0,699 587,84 7,52 

Canoas 346.616 223 0,518 0,750 931,85 6,29 

Charqueadas 40.789 141 0,444 0,747 717,37 7,27 

Gravataí 281.519 138 0,458 0,736 714,39 7,13 

Pelotas 342.405 143 0,560 0,739 870,92 7,40 

Porto Alegre 1.483.771 1.438 0,614 0,805 1.722,37 5,35 

Santa Maria 282.123 127 0,557 0,784 1.108,07 5,99 

Santa Catarina   
    

Blumenau 357.199 99 0,471 0,806 1.234,18 2,44 

Criciúma 215.186 84 0,487 0,788 1.053,31 4,40 
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Florianópolis 500.973 242 0,547 0,847 1.770,29 4,81 

Itajaí 219.536 167 0,461 0,795 1.001,62 4,56 

Joinville 590.466 227 0,492 0,809 1.114,36 4,57 

Sergipe   
    

Aracaju 657.013 224 0,634 0,770 1.022,07 10,71 

São Paulo   
    

Araçatuba 197.016 40 0,540 0,788 993,33 5,85 

Barueri 274.182 118 0,620 0,786 1.038,11 9,01 

Bauru 376.818 180 0,560 0,801 1.141,43 5,87 

Bragança Paulista 168.668 41 0,527 0,776 939,30 5,88 

Campinas 1.204.073 327 0,578 0,805 1.320,21 6,26 

Carapicuíba 400.927 222 0,496 0,749 654,85 8,98 

Franco da Rocha 154.489 137 0,465 0,731 605,40 9,45 

Guarulhos 1.379.182 564 0,535 0,763 790,79 9,57 

Itapecerica da Serra 175.693 54 0,476 0,742 587,95 8,51 

Jundiaí 418.962 100 0,544 0,822 1.408,10 5,28 

Marília 238.882 94 0,512 0,798 938,57 7,41 

Presidente Prudente 228.743 88 0,544 0,806 1.067,78 6,76 

Santo André 718.773 186 0,543 0,815 1.270,87 7,94 

Santos 433.311 352 0,562 0,840 1.651,82 7,59 
São Bernardo do 

Campo 
838.936 216 

0,553 0,805 1.171,05 7,94 

São José do Rio Preto 460.671 107 0,508 0,797 1.137,72 4,10 

São Paulo 12.252.023 6.570 0,645 0,805 1.416,13 7,20 

Sorocaba 679.378 193 0,529 0,798 1.053,96 8,40 

Taubaté 314.924 97 0,518 0,800 987,41 7,57 

Tremembé 47.185 61 0,539 0,785 937,69 7,91 

Tocantins   
    

Araguaína 180.470 26 0,574 0,752 716,22 6,59 

Palmas 299.127 43 0,591 0,788 1.060,21 6,34 

Total (municípios da RTR) 
77.030.034 
(36,65%¹) 

42.453 
(53,97%¹) 0,553 0,752 868,6 8,27 

Brasil 2010 190.732.694 70.915 0,53 0,699 668 6,7 

Brasil 2019 210.147.125 78.653 0,543 0,765 1.439,00 11,9 
 

¹ - Percentual do representativo dos municípios que compõem a RTR-TB sobre o total do Brasil. 
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Apêndice B – Séries temporais interrompidas dos indicadores de tuberculose nos municípios que não compõe a Rede de Teste Rápido Molecular 

antes e após a implantação do teste rápido. Brasil, 2010 – 2019. 

 Pré-intervenção Pós-intervenção 

Indicadores 
Coeficiente1 

(IC 95%) 
Tendência 

APC2 (%) 
(IC 95%) 

Coeficiente1 
(IC 95%) 

Tendência 
APC2 (%) 
(IC 95%) 

Casos novos de TB 
- 0,0040 

(-0,0289 - 0,0208) 
Estacionária - 

 0,0030   
 (0,0010 - 0,0050) 

Crescente  
0,70 

(0,23 - 1,17) 

Casos novos pulmonares confirmados por critério laboratorial 
 0,0246 

(0,0149 - 0,0343) 
Crescente 

5,83 
(3,49 - 8,23) 

 - 0,0007 
(-0,0001 - 0,0015) 

Estacionária - 

Casos novos pulmonares com baciloscopia realizada  
 - 0,0042 

(-0,0016 - 0,0074) 
Estacionária - 

 - 0,0016 
(-0,0025 - -0,0007) 

Decrescente 
- 0,37 

(- 0,58 - -0,15) 

Casos novos pulmonares com cultura realizada  
0.0017 

(-0,0517- 0,0551) 
Estacionária - 

- 0,0038 
(-0,0079 - -0,0004) 

Estacionária - 

Coinfecção TB/HIV  
-0,0150 

(-0,0480 - 0,0180) 
Estacionária - 

- 0,0040 
(-0,0066 - -0,0013) 

Decrescente 
- 0,91 

(-1,54 - -0,29) 

População Privada de Liberdade  
0,0165 

(-0,0362 - 0,0692) 
Estacionária - 

-0,0042 
(-0,0058 - 0,0001) 

Estacionária - 

População indígena 
 - 0,0635 

(-0,7436 - 0,2013) 
Estacionária - 

-0,0102 
(-0,0214 - 0,0010) 

Estacionária - 

Encerramento por TB-DR** 
- 0,0020 

(-0,0103 – 0,0064) 
Estacionária - 

0,0061 
(-0,0058 – 0,0180) 

Estacionária  

1 – Coeficiente da Regressão de Prais-Winsten na função logarítma de base 10. 

2 – APC: Percentual médio de mudança anual (Annual Average Percentual Change). 

* Valores com significância estatística. 

** Indicador com mudança de nível estatisticamente significativa. 
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APENDICE C – Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose 

resistência à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos 

diagnosticados por teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em 

até cinco anos. Método: Kaplan-Meier. 

 

 

 

Valor do Log-Rank – valor de p = 0,0000 
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APENDICE D - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose 

resistência à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos 

diagnosticados por teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em 

até 30 dias. Método: Kaplan-Meier. 

 

 

 

Valor do Log-Rank – valor de p = 0,0000 

Hazard ratio – 0,09; IC95% 0,07 – 0,11) 
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APENDICE E - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose 

resistência à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos 

diagnosticados por teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em 

até 60 dias. Método: Kaplan-Meier. 

 

 

 

Valor do Log-Rank – valor de p = 0,0000 

Hazard ratio – 0,12; IC95% 0,11 – 0,14) 
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APENDICE F – Fatores associados ao início do tratamento da tuberculose resistente à 

rifampicina ou multidrogarresistente em até 60 dias a partir do diagnóstico. Brasil, 2014 – 2019.  

 

Hazard Ratio 
bruta1 

IC 95% Hazard Ratio 
ajustada 

IC 95% 

Método do diagnóstico     

   TRM 1  1  

   TSA 0,13 0,11 - 0,14 0,36 0,25 - 0,50 

Sexo     

   Feminino 1    

   Masculino 1,00 0,91 - 1,10   

Faixa etária     

   0 a 4  1    

   5 a 14  0,40 0,10 - 1,53   

   15 a 34 0,28 0,09 - 0,87   

   35 a 64 0,27 0,09 - 0,84   

   65 e mais 0,23 0,07 - 0,74   

Raça/cor     

   Branca 1    

   Não branca2 0,91 0,11 - 0,14   

Escolaridade     

   Analfabeto 1    

   Até 8 anos  0,95 0,77 - 1,17   

   Mais de 8 anos  0,99 0,80 - 1,23   

HIV/Aids     

   Não 1  1  

   Sim 1,25 1,11 - 1,41 1,29 1,07 - 1,53 

Pop em situação de rua     

   Não 1  1  

   Sim 0,61 0,40 - 0,93 0,58 0,38 - 0,89 

Pop privada de liberdade     

   Não 1    

   Sim 0,99 0,77 - 1,26   

Profissionais de saúde     

   Não 1    

   Sim 0,92 0,53 - 1,59   

Imigrantes     

   Não 1    

   Sim 2,20 0,71 - 6,84   

Beneficiário de programas sociais     

   Não 1    

   Sim 0,89 0,67 - 1,18   

Diabetes     

   Não 1    

   Sim 1,10 0,96 - 1,27   

Álcool e outras drogas     

   Não 1    

   Sim 0,96 0,86 - 1,07   
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Tabagismo     

   Não 1    

   Sim 0,90 0,81 - 1,00   

Padrão de resistência inicial     

   Rifampicina 1  1  

   Multidrogarresistênte 0,41 0,32 - 0,54 0,34 0,24 - 0,50 

   Outras resistências 0,59 0,46 - 0,76 0,44 0,30 - 0,66 

Tipo de resistência     

   Primária 1  1  

   Adquirida 0,81 0,74 - 0,89 1,31 1,08 - 0,58 

N. tratamentos anteriores     

   Zero 1  1  

   Um 0,60 0,54 - 0,66 0,45 0,38 - 0,54 

   Dois 0,51 0,44 - 0,60 0,41 0,30 - 0,56 

   Três ou mais 0,58 0,49 - 0,69 0,50 0,34 - 0,72 

1 – Valores da hazard ratio bruta foram estimados mantendo-se a exposição principal (método do 

diagnóstico no modelo bivariado. 

2 – Não branco: soma de pretos, pardos, indígenas e amarelos. 
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APENDICE G - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose 

resistência à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos 

diagnosticados por teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em 

até 90 dias. Método: Kaplan-Meier. 

 

 

 

Valor do Log-Rank – valor de p = 0,0000 

Hazard ratio – 0,19; IC95% 0,18 – 0,21) 
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APENDICE H - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose 

resistência à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos 

diagnosticados por teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em 

até 120 dias. Método: Kaplan-Meier. 

 

 

 

 

Valor do Log-Rank – valor de p = 0,0000 

Hazard ratio – 0,25; IC95% 0,23 – 0,27) 
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APENDICE I - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose 

resistência à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos 

diagnosticados por teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em 

até 180 dias. Método: Kaplan-Meier. 

 

 

 

Valor do Log-Rank – valor de p = 0,0000 

Hazard ratio – 0,32; IC95% 0,30 – 0,34) 
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APENDICE J - Gráfico de sobrevida para o tempo de início do tratamento da tuberculose 

resistência à rifampicina ou tuberculose multidrogarresistente comparando os grupos 

diagnosticados por teste rápido molecular e por teste de sensibilidade aos antimicrobianos, em 

até 360 dias. Método: Kaplan-Meier. 

 

 

 

Valor do Log-Rank – valor de p = 0,0000 

Hazard ratio – 0,37; IC95% 0,34 – 0,40) 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Relatório de produção de Teste Rápido Molecular para tuberculose das amostras 

de casos novos pulmonares. 
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ANEXO B – Relatório de produção de Teste Rápido Molecular para tuberculose das amostras 

de casos pulmonares de retratamento. 
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ANEXO C – Relatório de produção de Teste Rápido Molecular para tuberculose das amostras 

de tuberculose extrapulmonar. 
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ANEXO D – Relatório de monitoramento da Rede de Teste Rápido Molecular para tuberculose 

no Brasil: tela “Resultados”. 
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ANEXO E – Relatório de monitoramento da Rede de Teste Rápido Molecular para tuberculose 

no Brasil: tela “Destaques Brasil”. 
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APENDICE F – Ficha de investigação/notificação de tuberculose no Sinan antes de 2014. 
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APENDICE G – Ficha de investigação/notificação de tuberculose no Sinan após de 2014. 
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APENDICE H – Dicionário de dados do Sinan tuberculose SINAN NET – versão 5.0. 
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APENDICE I – Ficha de notificação de tuberculose drogarresistente no Sistema de 

Informação dos Tratamentos Especiais da tuberculose. 

 

 



146 
 

 

 



147 
 

APENDICE J – Dicionário de dados do Sistema de Informação dos Tratamentos Especiais da 

tuberculose. 

 

Key nu_sitetb 
chave de identificação 
do SITE-TB 

Quantitativa 
número gerado 
pelo SITE-TB 

Digito nu_ident 
identifica entradas 
repetidas do paciente 

Qualitativa 
número gerado 
pelo SITE-TB 

Sexo cs_sexo sexo do paciente Qualitativa 
(1) Masculino (2) 
Feminino 

Raça/cor cs_raca raça/cor do paciente Qualitativa 

(1) branca (2) 
negra (3) amarela 
(4) parda (5) 
indígena (6). 
ignorada 

Escolaridade cs_escol 
anos de estudo do 
paciente 

Qualitativa 

(1)nenhuma (2) 
de 1 a 3 
(3) de 4 a 7 (4) de 
8 a 11 
(5) 12 ou mais (6) 
ignorada 

Ocupação no_ocup    

Nacionalidade excluir    

Data de nascimento dt_nasc 
data de nascimento 
do paciente no 
formato dd/mm/aaa 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Idade nu_idade 
idade do paciente em 
anos completos 

Qualitativa até 90 anos 

Bairro (residência) no_bairro 
bairro onde o 
paciente reside 

Qualitativa 
nome do bairro 
onde o paciente 
reside 

Cidade (residência) no_cidad 
cidade onde o 
paciente reside 

Qualitativa 
nome da cidade 
onde o paciente 
reside 

Cidade - código IBGE (residência) co_cid 
código do IBGE da 
cidade onde o 
paciente reside 

Qualitativa 
código do ibge 
onde o paciente 
reside 

UF (residência) uf_res 
estado onde o 
paciente reside 

Qualitativa 
nome do estado 
onde o paciente 
reside 
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US Origem us_orig 

Unidade de saúde que 
acompanhou o 
paciente até o evento 
que motivou a 
transferência para o 
SITE-TB 

Qualitativa 

nome da unidade 
de saúde que 
acompanhou o 
paciente até o 
evento que 
motivou a 
transferência para 
o SITE-TB  

Cidade US origem ci_orig 

cidade da unidade de 
saúde  que 
acompanhou o 
paciente até o evento 
que motivou a 
transferência para o 
SITE-TB 

Qualitativa 

nome da cidade 
da unidade de 
saúde que 
acompanhou o 
paciente até o 
evento que 
motivou a 
transferência para 
o SITE-TB 

Código IBGE Cidade US origem co_cidor 

código do IBGE da 
cidade da Unidade de 
saúde que 
acompanhou o 
paciente até o evento 
que motivou a 
transferência para o 
SITE-TB 

Qualitativa 

código do ibge da 
cidade da unidade 
de sapude que 
realizou o 
tratamento até o 
diagnóstico da 
resistência 

Data de notificação dt_notif 
data da notificação do 
caso 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Data de diagnóstico dt_diag 
data de diagnóstico 
inicial da doença 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Início do tratamento dt_intto 
data de ínicio do 
tratamento 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Unidade tto us_tto 
unidade de saúde 
onde o paciente faz o 
tratamento 

Qualitativa 

nome da unidade  
de saúde onde o 
paciente faz o 
tratamento 

CNES Unidade tto     

Cidade (Unidade tto) no_citto 

cidade da unidade de 
saúde  onde o 
paciente faz 
tratamento 

Qualitativa 

nome da cidade 
da unidade de 
saúde onde o 
paciente faz o 
tratamento 

Código Cidade (Unidade tto) co_citto 

código do IBGE da 
cidade onde está a 
unidade de 
tratamento 

Qualitativa 

código do ibge da 
cidade da unidade 
de saúde onde o 
paciente faz o 
tratamento 
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UF (Unidade tto) uf_tto 
estado onde se 
localiza a unidade de 
tratamento 

Qualitativa 

nome do estado 
onde se localiza a 
unidade de saúde 
onde o paciente 
faz tratamento 

Código UF (Unidade tto) co_uftto 

código do IBGE do 
estado onde se 
localiza a unidade de 
tratamento 

Qualitativa 

código do ibge do 
estado onde se 
localiza a unidade 
de saúde onde o 
paciente faz 
tratamento 

Tipo de paciente tp_ent 
tipo de entrada do 
paciente no sistema 

Qualitativa 

(1) novo de TBDR 
(2) após 
abandono de 
TBDR 
(3) recidiva de 
TBDR 
(4) falência ao 1º 
tratamento de 
TBDR 
(5) falência ao 
retratamento de 
TBDR 
(6) mudança do 
padrão de 
resistência de 
TBDR 
(7) outro 

Padrão de resistência inicial cs_resin 
tipo de resistência 
inicial 

Qualitativa 

(1) 
monorresistência  
(2) polirresistência  
(3) 
multirresistência  
(4) resistência 
extensiva 

Padrão de resistência atual cs_resat 
reavaliação do tipo de 
resitência  

Qualitativa  

Tipo de resistência cs_resor 
tipo de resistência 
quanto a origem da 
resistência 

 
(1) primária (2) 
adquirida (3) não 
aplica 

Forma clínica cs_fclin 
forma clínica principal 
da doença 

Qualitativa 
(1) pulmonar (2) 
Extrapulmonar (3) 
ambas 

Tipo pulmonar cs_pulm 
apresentação da 
doença 

Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 
(5) Normal 
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Situação/Encerramento cs_encer 

resultado do 
tratamento 
(definições para os 
casos TBDR) 

Qualitativa 

(1) em tratamento 
(2) cura 
(3) tratamento 
completo 
(4) abandono 
(5) falência 
(6) óbito 
(7) óbito por 
outra causa 
(8) transferência 
para outro país 
(9) mudança de 
esquema 
(10) TBDR 
(11) mudança de 
diagnóstico 
(12) outra 

Outro desfecho cs_oence 

refere-se ao paciente 
cuja situação do 
tratamento não se 
enquadra em 
nenhuma opção 
anterior, como por 
exemplo: abandono 
primário, tratamento 
interrompido por 
gravidez etc 

Qualitativa 
descrição do 
desfecho 

Data de desfecho dt_encer 
data do 
encerramento do 
caso 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Comorbidade - Aids co_aids 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Alcoolismo co_alco 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Convulsão  co-cvsao 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Diabetes mellitus co_dm 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Hepatite viral (B ou C) co_hepbc 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 
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Comorbidade - I Renal + Hemodiálise co_irenh 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Neoplasia co_neopl 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Outras co_outr 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Silicose co_silic 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Tabagismo co_tabag 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Transplantado(a) co_trans 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Transtornos mentais  co_tment 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Usuário(a) de 
corticoterapia prolongada 

co_corti 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Usuário(a) de drogas 
ilícitas 

co_udrog 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

Comorbidade - Usuários de 
inibidores de TNF alfa 

co_tnfa 
registrar se o paciente 
apresenta a 
comorbidade 

Qualitativa 1) sim 2)não 

TR1 - Data da coleta dt_cotrm1 
data da coleta do 
teste rápido 
molecular 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

TR1 - Resultado dt-retrm1 
resultado do teste 
rápido molecular 

Qualitativa 

não realizado, TB 
não detectada, 
MTB detectado 
rifampicina 
resistente, MTB 
detectado 
rifampicina 
indeterminada, 
MTB detectado 
sensível a 
rifampicina 

TR2 - Data da coleta dt_cotrm2 
data da coleta do 
teste rápido 
molecular 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 
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TR2 - Resultado dt-retrm2 
resultado do teste 
rápido molecular 

Qualitativa 

não realizado, TB 
não detectada, 
MTB detectado 
rifampicina 
resistente, MTB 
detectado 
rifampicina 
indeterminada, 
MTB detectado 
sensível a 
rifampicina 

TR3 - Data da coleta dt_cotrm3 
data da coleta do 
teste rápido 
molecular 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

TR3 - Resultado dt-retrm3 
resultado do teste 
rápido molecular 

Qualitativa 

não realizado, TB 
não detectada, 
MTB detectado 
rifampicina 
resistente, MTB 
detectado 
rifampicina 
indeterminada, 
MTB detectado 
sensível a 
rifampicina 

TR4 - Data da coleta dt_cotrm4 
data da coleta do 
teste rápido 
molecular 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

TR4 - Resultado dt-retrm4 
resultado do teste 
rápido molecular 

Qualitativa 

não realizado, TB 
não detectada, 
MTB detectado 
rifampicina 
resistente, MTB 
detectado 
rifampicina 
indeterminada, 
MTB detectado 
sensível a 
rifampicina 

TR5 - Data da coleta dt_cotrm5 
data da coleta do 
teste rápido 
molecular 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

TR5 - Resultado dt-retrm5 
resultado do teste 
rápido molecular 

Qualitativa 

não realizado, TB 
não detectada, 
MTB detectado 
rifampicina 
resistente, MTB 
detectado 
rifampicina 
indeterminada, 
MTB detectado 
sensível a 
rifampicina 
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TR6 - Data da coleta dt_cotrm6 
data da coleta do 
teste rápido 
molecular 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

TR6 - Resultado dt-retrm6 
resultado do teste 
rápido molecular 

Qualitativa 

não realizado, TB 
não detectada, 
MTB detectado 
rifampicina 
resistente, MTB 
detectado 
rifampicina 
indeterminada, 
MTB detectado 
sensível a 
rifampicina 

Baciloscopia - 1 - Data da coleta dt_bk1 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Baciloscopia - 1 - Resultado res_bk1 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 2 - Data da coleta dt_bk2 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 2 - Resultado res_bk2 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 3 - Data da coleta dt_bk3 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 3 - Resultado res_bk3 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 4 - Data da coleta dt_bk4 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 4 - Resultado res_bk4 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 5 - Data da coleta dt_bk5 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 5 - Resultado res_bk5 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 6 - Data da coleta dt_bk6 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 6 - Resultado res_bk6 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 7 - Data da coleta dt_bk7 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 7 - Resultado res_bk7 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 8 - Data da coleta dt_bk8 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 8 - Resultado res_bk8 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 9 - Data da coleta dt_bk9 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  
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Baciloscopia - 9 - Resultado res_bk9 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 10 - Data da coleta dt_bk10 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 10 - Resultado res_bk10 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 11 - Data da coleta dt_bk11 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 11 - Resultado res_bk11 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 12 - Data da coleta dt_bk12 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 12 - Resultado res_bk12 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 13 - Data da coleta dt_bk13 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 13 - Resultado res_bk13 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 14 - Data da coleta dt_bk14 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 14 - Resultado res_bk14 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 15 - Data da coleta dt_bk15 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 15 - Resultado res_bk15 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 16 - Data da coleta dt_bk16 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 16 - Resultado res_bk16 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 17 - Data da coleta dt_bk17 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 17 - Resultado res_bk17 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 18 - Data da coleta dt_bk18 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 18 - Resultado res_bk18 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 19 - Data da coleta dt_bk19 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 19 - Resultado res_bk19 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 20 - Data da coleta dt_bk20 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  
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Baciloscopia - 20 - Resultado res_bk20 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 21 - Data da coleta dt_bk21 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 21 - Resultado res_bk21 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 22 - Data da coleta dt_bk22 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 22 - Resultado res_bk22 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 23 - Data da coleta dt_bk23 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 23 - Resultado res_bk23 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 24 - Data da coleta dt_bk24 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 24 - Resultado res_bk24 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 25 - Data da coleta dt_bk25 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 25 - Resultado res_bk25 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 26 - Data da coleta dt_bk26 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 26 - Resultado res_bk26 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 27 - Data da coleta dt_bk27 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 27 - Resultado res_bk27 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 28 - Data da coleta dt_bk28 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 28 - Resultado res_bk28 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 29 - Data da coleta dt_bk29 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 29 - Resultado res_bk29 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 30 - Data da coleta dt_bk30 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 30 - Resultado res_bk30 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 31 - Data da coleta dt_bk31 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  
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Baciloscopia - 31 - Resultado res_bk31 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 32 - Data da coleta dt_bk32 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 32 - Resultado res_bk32 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 33 - Data da coleta dt_bk33 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 33 - Resultado res_bk33 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 34 - Data da coleta dt_bk34 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 34 - Resultado res_bk34 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 35 - Data da coleta dt_bk35 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 35 - Resultado res_bk35 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 36 - Data da coleta dt_bk36 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 36 - Resultado res_bk36 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 37 - Data da coleta dt_bk37 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 37 - Resultado res_bk37 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 38 - Data da coleta dt_bk38 
data da coleta da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Baciloscopia - 38 - Resultado res_bk38 
resultado da 
baciloscopia 

Qualitativa  

Cultura - 1 - Data da coleta dt_cul1 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 1 - Resultado res_cul1 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 2 - Data da coleta dt_cul2 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 2 - Resultado res_cul2 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 3 - Data da coleta dt_cul3 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 3 - Resultado res_cul3 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 4 - Data da coleta dt_cul4 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  
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Cultura - 4 - Resultado res_cul4 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 5 - Data da coleta dt_cul5 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 5 - Resultado res_cul5 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 6 - Data da coleta dt_cul6 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 6 - Resultado res_cul6 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 7 - Data da coleta dt_cul7 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 7 - Resultado res_cul7 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 8 - Data da coleta dt_cul8 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 8 - Resultado res_cul8 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 9 - Data da coleta dt_cul9 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 9 - Resultado res_cul9 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 10 - Data da coleta dt_cul10 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 10 - Resultado res_cul10 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 11 - Data da coleta dt_cul11 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 11 - Resultado res_cul11 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 12 - Data da coleta dt_cul12 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 12 - Resultado res_cul12 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 13 - Data da coleta dt_cul13 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 13 - Resultado res_cul13 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 14 - Data da coleta dt_cul14 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 14 - Resultado res_cul14 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 15 - Data da coleta dt_cul15 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  
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Cultura - 15 - Resultado res_cul15 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 16 - Data da coleta dt_cul16 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 16 - Resultado res_cul16 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 17 - Data da coleta dt_cul17 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 17 - Resultado res_cul17 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 18 - Data da coleta dt_cul18 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 18 - Resultado res_cul18 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 19 - Data da coleta dt_cul19 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 19 - Resultado res_cul19 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 20 - Data da coleta dt_cul20 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 20 - Resultado res_cul20 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 21 - Data da coleta dt_cul21 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 21 - Resultado res_cul21 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 22 - Data da coleta dt_cul22 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 22 - Resultado res_cul22 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 23 - Data da coleta dt_cul23 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 23 - Resultado res_cul23 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 24 - Data da coleta dt_cul24 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 24 - Resultado res_cul24 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 25 - Data da coleta dt_cul25 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 25 - Resultado res_cul25 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 26 - Data da coleta dt_cul26 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  
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Cultura - 26 - Resultado res_cul26 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 27 - Data da coleta dt_cul27 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 27 - Resultado res_cul27 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 28 - Data da coleta dt_cul28 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 28 - Resultado res_cul28 resultado da cultura Qualitativa  

Cultura - 29 - Data da coleta dt_cul29 
data da coleta da 
cultura 

Qualitativa  

Cultura - 29 - Resultado res_cul29 resultado da cultura Qualitativa  

Teste HIV - 1 - Data dt_hiv 
data de realização do 
teste de HIV 

Qualitativa  

Teste HIV - 1 - Resultado res_hiv 
resultado do teste de 
HIV 

Qualitativa  

TS - Ácido paraminosalicílico ts_pas 
resultado do TS para 
ácido 
paraminosalicílico 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Amicacina ts_amic 
resultado do TS para 
amicacina 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Capreomicina ts_capre 
resultado do TS para 
capreomicina 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Ciprofloxacino ts_cipro 
resultado do TS para 
ciprofloxacino 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Clofazimina ts_clof 
resultado do TS para 
clofazimina 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Estreptomicina ts_strep 
resultado do TS para 
estreptomicina 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Etambutol ts_etamb 
resultado do TS para 
etambutol 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Etionamida ts_etion 
resultado do TS para 
etionamida 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Isoniazida ts_iso 
resultado do TS 
paramisoniazida 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Kanamicina ts_kana 
resultado do TS para 
kanamicina 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Levofloxacino ts_levo 
resultado do TS para 
levofloxacino 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Moxifloxacino ts_moxi 
resultado do TS para 
moxifloxacino 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 
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TS - Ofloxacino ts_oflox 
resultado do TS para 
ofloxacino 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Pirazinamida ts_pza 
resultado do TS para 
pirazinamida 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Rifampicina ts_rif 
resultado do TS para 
rifampicina 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

TS - Terizidona ts_tzn 
resultado do TS para 
terizidona 

Qualitativa 
(1) sensível (2) 
resistente 

Biologia Molecular - 1 - Data da 
coleta 

dt_bm1 
data do teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Biologia Molecular - 1 - Resultado res_bm1 
Resultado de teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 

(1) M. 
tuberculosis (2) 
MNT (3) negativa 
(4) não realizada 

Biologia Molecular - 1 - Método nm_bm1 

nome dametodologia 
usada no teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa nome do método 

Biologia Molecular - 2 - Data da 
coleta 

dt_bm1 
data do teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Biologia Molecular - 2 - Resultado res_bm1 
Resultado de teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 

(1) M. 
tuberculosis (2) 
MNT (3) negativa 
(4) não realizada 

Biologia Molecular - 2 - Método nm_bm1 

nome dametodologia 
usada no teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa nome do método 

Biologia Molecular - 3 - Data da 
coleta 

dt_bm1 
data do teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Biologia Molecular - 3 - Resultado res_bm1 
Resultado de teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 

(1) M. 
tuberculosis (2) 
MNT (3) negativa 
(4) não realizada 
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Biologia Molecular - 3 - Método nm_bm1 

nome dametodologia 
usada no teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa nome do método 

Biologia Molecular - 4 - Data da 
coleta 

dt_bm1 
data do teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Biologia Molecular - 4 - Resultado res_bm1 
Resultado de teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 

(1) M. 
tuberculosis (2) 
MNT (3) negativa 
(4) não realizada 

Biologia Molecular - 4 - Método nm_bm1 

nome dametodologia 
usada no teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa nome do método 

Biologia Molecular - 5 - Data da 
coleta 

dt_bm1 
data do teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Biologia Molecular - 5 - Resultado res_bm1 
Resultado de teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa 

(1) M. 
tuberculosis (2) 
MNT (3) negativa 
(4) não realizada 

Biologia Molecular - 5 - Método nm_bm1 

nome dametodologia 
usada no teste de 
biologia molecular 
(exceto teste rápido) 

Qualitativa nome do método 

Raio X - 1 - Data dt_rx1 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 1 - Apresentação res_rx1 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 1 - Evolução ev_rx1 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 



162 
 

Raio X - 2 - Data dt_rx2 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 2 - Apresentação res_rx2 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 2 - Evolução ev_rx2 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 3 - Data dt_rx3 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 3 - Apresentação res_rx3 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 3 - Evolução ev_rx3 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 4 - Data dt_rx4 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 4 - Apresentação res_rx4 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 4 - Evolução ev_rx4 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 5 - Data ev_rx5 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 5 - Apresentação ev_rx5 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 5 - Evolução ev_rx5 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 
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Raio X - 6 - Data ev_rx6 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 6 - Apresentação ev_rx6 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 6 - Evolução ev_rx6 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 7 - Data ev_rx7 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 7 - Apresentação ev_rx7 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 7 - Evolução ev_rx7 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 8 - Data ev_rx8 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 8 - Apresentação ev_rx8 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 8 - Evolução ev_rx8 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 9 - Data ev_rx9 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 9 - Apresentação ev_rx9 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 9 - Evolução ev_rx9 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 
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Raio X - 10 - Data ev_rx10 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 10 - Apresentação ev_rx10 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 10 - Evolução ev_rx10 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 11 - Data ev_rx11 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 11 - Apresentação ev_rx11 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 11 - Evolução ev_rx11 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 12 - Data ev_rx12 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 12 - Apresentação ev_rx12 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 12 - Evolução ev_rx12 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 13 - Data ev_rx13 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 13 - Apresentação ev_rx13 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 13 - Evolução ev_rx13 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 



165 
 

Raio X - 14 - Data ev_rx14 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 14 - Apresentação ev_rx14 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 14 - Evolução ev_rx14 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 15 - Data ev_rx15 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 15 - Apresentação ev_rx15 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 15 - Evolução ev_rx15 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 16 - Data ev_rx16 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 16 - Apresentação ev_rx16 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 16 - Evolução ev_rx16 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 17 - Data ev_rx17 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 17 - Apresentação ev_rx17 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 17 - Evolução ev_rx17 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 
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Raio X - 18 - Data ev_rx18 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 18 - Apresentação ev_rx18 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 18 - Evolução ev_rx18 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 

Raio X - 19 - Data ev_rx19 
data do resultado do 
raioX 

Qualitativa 
data no formato 
dd/mm/aaaa 

Raio X - 19 - Apresentação ev_rx19 Resultado do Raio X Qualitativa 

(1) Unilateral 
cavitária 
(2) Unilateral não 
cavitária 
(3) Bilateral 
cavitária 
(4) Bilateral não 
cavitária 

Raio X - 19 - Evolução ev_rx19 
Comparação com o 
Raio X Anterior 

Qualitativa 
(1) Melhorada 
(2) Piorada 
(3) Inalterada 
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ANEXO K – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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ANEXO L – Currículo lattes – Kleydson Bonfim Andrade Alves 
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ANEXO M – Currículo lattes – Eliseu Alves Waldman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


