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Tuberculosis treatment outcome in the European Union and European 

Economic Area: an analysis of surveillance data from 2002‒2011 

 

A monitorização do treatment outcome da tuberculose é essencial para avaliar a efetividade 

da intervenção e identificar potenciais barreiras do controlo da mesma.  

No estudo realizado os objetivos eram aferir o treatment outcome dos novos casos de 

tuberculose pulmonar confirmados por cultura da União Europeia (EU) e do Espaço 

Económico Europeu (EEA), assim como identificar fatores associados à falência do 

tratamento. Para tal, foi feita a recolha dos dados de todos os casos notificados entre 2002 e 

2011, usando o sistema TESSy. 

Dos 810 707 casos de tuberculose notificados no período do estudo, foram apenas elegíveis 

para o estudo 250 854 casos, uma vez que 12 países foram excluídos do estudo por não 

terem reportado o treatment outcome durante todo o estudo ou parte dele (Portugal 

inclusive) e também foram excluídos todos os casos de tuberculose extrapulmonar ou sem 

confirmação cultural. Assim, foram usados apenas 18 países dos EU/EEA e apenas 30% de 

todos os casos notificados foram incluídos. 

Dos casos elegíveis, foi possível constatar que a maioria ocorreu no sexo masculino (67%), 

com idade média de 45 anos, havendo 45% de casos da Roménia, 14,9% de casos do 

estrangeiro e 1,4% de casos multirresistentes. No entanto, é de salientar que cerca de 48% 

dos casos não tinham informação relativa à sensibilidade aos antibióticos. 
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Tendo a OMS o objetivo mínimo de uma taxa de sucesso de tratamento de 85% e 70% no 

caso de se tratar de tuberculose multidrug resistant (MDR), foi possível verificar que estes 

objetivos não foram atingidos no global (78,2% e 49,2%, respetivamente), nem em nenhum 

ano do estudo. O tratamento sem sucesso mostrou ser mais comum com o aumento da 

idade, no sexo masculino, nos casos estrangeiros e nos casos MDR, sendo este último o fator 

que teve a associação mais forte com a falha do tratamento.  

Assim, neste estudo foi possível concluir que há uma grande falha a nível de muitos países 

da EU/EEA na notificação do treatment outcome e que atualmente os valores de taxa de 

sucesso de tratamento são inferiores aos previstos pelos objetivos da OMS. Ficou claro que é 

fundamental reforçar medidas no tratamento e seguimento dos casos de tuberculose 

multirresistente e, é também de extrema importância, ter um alto índice de suspeição e 

diagnóstico precoce da tuberculose nos idosos, uma vez que a sua clínica é, muitas vezes, 

atípica.  

Porém, não foram avaliados os outcomes de Portugal, o que teria especial interesse. Para 

além disso, o estudo revelou diversas limitações, nomeadamente ter critérios de exclusão 

muito rigorosos, excessiva representação de casos da Roménia, ausência de antibiograma 

em cerca de 50% dos casos e, ainda, inexistência de dados no sistema TESSy sobre outros 

fatores importantes que poderão influenciar o outcome, nomeadamente comorbilidades 

(VIH, alcoolismo, toxicodependência) ou condições socioeconómicas desfavoráveis. Assim, 

seria importante ter uma representação de todos os países da EU/EEA e do maior número 

possível de casos notificados, bem como avaliar a associação de outros potenciais fatores de 

outcome desfavorável, para que se possa orientar melhor a elaboração de estratégias mais 

eficazes para o controlo da tuberculose.   
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