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A tuberculose (TB) continua a ser uma das principais causas de morbi-

mortalidade a nível global, afetando predominantemente países 

subdesenvolvidos. Em 2013, estima-se que 9 milhões de pessoas tenha 

desenvolvido TB e 1,5 milhões tenha morrido da doença. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

desenvolveu uma estratégia global para eliminação da TB cujo objetivo era reduzir em 95% as mortes por TB 

e em 90% a sua taxa de incidência, entre 2016 e 2035, e eliminar por completo a TB até 2050 (<1 caso por 

milhão de habitantes por ano). A taxa média de diminuição da incidência de TB entre 2000 e 2013 foi de 

aproximadamente 1,5% por ano, pelo que se entende que são necessários esforços acrescidos no controlo 

da TB de forma a alcançar os objetivos estabelecidos pela OMS. 

Nos últimos anos tem havido um interesse renovado no rastreio da TB ativa, também designado de active 

case finding (ACF). O objetivo do ACF é aumentar a deteção de TB, de forma a diagnosticar e tratar os 

indivíduos com TB mais precocemente do que se fossem diagnosticados e tratados apenas após o 

surgimento de sintomas. Desta forma, pretende-se a redução da transmissão secundária de TB e, 

consequentemente, redução da sua incidência. 

Neste estudo, são sugeridas algumas estratégias para melhorar o controlo da TB, nomeadamente: o 

tratamento de todas as pessoas diagnosticadas com TB ativa com um curso curto de tratamento com toma 

diária observada, estratégia largamente recomendada pela OMS; a redução da duração e aumento do 

sucesso do tratamento; o aumento do número de casos detetados através de passive case-finding (PCF), que 

requer que o doente esteja consciente dos seus sintomas, tenha acesso aos cuidados de saúde e seja 

observado por profissionais de saúde que reconheçam os sintomas de TB; ACF em grupos de alto risco e o 

tratamento preventivo dos contactos e outros grupos de alto risco, especialmente em países com baixa 

incidência de TB.  

Relativamente aos métodos de rastreio, o autor faz uma breve revisão histórica desde o início da utilização 

de Mass Miniature Radiography para rastreio em larga escala na comunidade, em meados do século XX até à 

adoção de programas de controlo de TB baseados apenas no PCF, ficando as estratégias de ACF, propostas 

apenas como medidas adicionais, no final dos anos 60.  
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Atualmente as guidelines da OMS incluem uma recomendação para rastreio de TB ativa em subpopulações 

com níveis elevados de TB não diagnosticada (1% prevalência ou mais) e com acesso limitado aos cuidados 

de saúde. 

No que diz respeito à custo-efetividade, o autor realizou uma pesquisa dos estudos existentes e verificou 

que existem vários estudos recentes de custo-efetividade focados nos testes de rastreio e testes de 

diagnóstico para TB latente, mas poucos estudos que avaliem a custo-efetividade do rastreio de TB ativa. Os 

estudos de custo-efetividade do rastreio na comunidade sugerem que esta intervenção pode ser custo-

efetiva ou até altamente custo-efetiva em áreas de elevada prevalência de TB. O rastreio dos contactos foi 

considerado altamente custo-efetivo tanto em áreas com baixa como alta incidência de TB. A evidência de 

custo-efetividade do rastreio entre pessoas com HIV não é tão forte como a relativa aos contactos, mas é 

sugerido que esta intervenção possa ser altamente custo-efetiva dependendo da prevalência de TB e do 

volume de testes. 

O autor conclui, ainda, que a evidência de todos os estudos custo-efetividade é gravemente limitada pelo 

facto de nenhum dos estudos ter sido baseado em estudos controlados randomizados, pelo que são 

necessários estudos controlados randomizados que comparem ACF e PCF em diferentes populações. 
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