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Contexto

A estratégia global da OMS para a prevenção, o tratamento e o controlo da tuberculose 
(TB) para o período de 2015–2035 (conhecida como a Estratégia “Fim da TB”) requer 
o diagnóstico precoce da TB e o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA) 
universal, realçando o papel fundamental dos laboratórios na estratégia. Para cumprir as 
metas da Estratégia “Fim da TB”, devem ser disponibilizados a todas as pessoas com sinais 
ou sintomas de TB os métodos de diagnóstico rápido da TB (DRR) recomendados pela 
OMS; deve ser realizado em todos os doentes com TB confirmada bacteriologicamente 
um TSA pelo menos para a rifampicina e deve ser realizado em todos os doentes com TB 
resistente à rifampicina um TSA pelo menos para fluoroquinolonas (FQ) e antimicrobianos 
injetáveis de segunda linha (AISL). Por conseguinte, é necessário que todos os programas 
nacionais de controlo da TB (PNT) deem prioridade ao desenvolvimento de uma rede 
de laboratórios de TB que utilizem métodos de diagnóstico modernos, tenham sistemas 
de reencaminhamento eficientes, utilizem procedimentos operacionais padrão (POP), 
processos de garantia da qualidade (GQ) adequados aliados a biossegurança adequada 
e recursos humanos suficientes. Estas prioridades devem ser abordadas de forma 
completa em planos estratégicos nacionais e devidamente financiadas.

Nos últimos anos, surgiram testes rápidos e sensíveis baseados em métodos moleculares, 
incluindo o Xpert® MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, EUA), o teste de amplificação isotérmica 
baseada na formação de alças (TB-LAMP) (Eiken Chemical, Tóquio, Japão) e os ensaios 
com sonda em linha (LPA), para substituir ou complementar os testes convencionais 
existentes de detecção das bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis (MTB) e 
de detecção da resistência aos medicamentos utilizados no tratamento da TB. Apesar 
das vantagens destes novos testes, a baciloscopia e a cultura convencional continuam 
a ser necessários para monitorizar a resposta de um doente ao tratamento. A cultura 
convencional e o TSA são igualmente necessários para resolver falhas na gama de testes 
rápidos aprovados, incluindo TSA para muitos medicamentos anti-TB importantes, 
como a pirazinamida, a bedaquilina e a delamanida, bem como para testes de uma 
grande variedade de amostras respiratórias e não respiratórias.

Em 2015, a OMS publicou o Policy framework for Implementing Tuberculosis Diagnostics 
e a Iniciativa Mundial de Laboratórios (GLI) publicou o GLI Guide for providing 
technical support to TB laboratories in low- and middle-income countries para ajudar 
na implementação das últimas tecnologias de diagnóstico. Desde a publicação destes 
documentos, a OMS aprovou ou atualizou as diretrizes de vários testes de diagnóstico 
da TB – especificamente o teste TB-LAMP, os LPA para medicamentos de primeira linha 
(FL-LPA), o LPA para medicamentos de segunda linha (SL-LPA) e o ensaio de fluxo lateral 
com lipoarabinomanano (LF-LAM) realizado em urina para ajudar no diagnóstico da TB 
em pessoas gravemente doentes que vivem com VIH/SIDA (PVVIH). Tanto o quadro de 
políticas da OMS quanto o guia da GLI estão a ser atualizados em 2017 para incorporar 
as mais recentes políticas e recomendações.

A finalidade deste documento é ilustrar os algoritmos de testes em conformidade com 
as metas da estratégia “Fim da TB” e incorporar as recomendações recentes da OMS 
para os testes de detecção de MTB (TB-LAMP, LF-LAM) e de resistência a medicamentos 
(LPA de primeira e segunda linha). O leitor deve consultar o quadro de políticas da OMS 
e o guia da GLI de 2015 no que diz respeito aos algoritmos de amostras que utilizam os 
testes de diagnóstico recomendados pela OMS.
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À medida que se implementa novos testes de diagnóstico, será necessário modificar 
os algoritmos de testes. As modificações dos algoritmos deverão ser implementadas 
apenas após avaliação, revisão e aprovação formais pelos responsáveis do Ministério da 
Saúde e do PNT. Muitas vezes, são utilizados grupos de trabalho temáticos nomeados a 
nível nacional para avaliar novas tecnologias e desenvolver planos de implementação, 
que incluem tipicamente a revisão dos algoritmos atuais. Estes grupos são constituídos 
por representantes do ministério local e por profissionais (laboratoriais e médicos) que 
decidirão sobre a melhor utilização e aplicação da nova tecnologia na estrutura de rede 
atual.

Deve-se considerar os seguintes pontos ao conceber ou rever algoritmos de testes em 
diferentes níveis da rede laboratorial:

• os testes de diagnóstico específicos que estão a ser utilizados ou a ser considerados 
para utilização;

• se, e para que fins, os testes são recomendados pela OMS;

• a capacidade atual e planeada dos laboratórios do país, a infraestrutura laboratorial 
e a disponibilidade de pessoal competente para realizar os testes;

• a adequação dos sistemas de colheita e transporte de amostras e o tempo médio de 
entrega entre locais;

• a capacidade dos serviços clínicos oferecerem diagnóstico e tratamento;

• quais os medicamentos utilizados para o tratamento da TB; e

• as características (grupos de risco) da população que está a ser servida, que devem 
ser derivadas de estudos de base populacional (se disponíveis), incluindo a proporção 
com TB resistente aos medicamentos, a proporção que é VIH positiva, a proporção 
com TB extrapulmonar e a proporção em crianças.

Os algoritmos devem ser concebidos para utilizar os serviços laboratoriais existentes 
de modo que as amostras possam ser reencaminhadas para o nível adequado de testes 
caso não haja laboratórios disponíveis em nível periférico. Tais reencaminhamentos 
são especialmente importantes quando se está a avaliar pessoas para TB resistente aos 
medicamentos ou TB associada ao VIH, quando se está a avaliar crianças para TB ou 
quando se está a avaliar pessoas para doença extrapulmonar.

Neste documento, são apresentados quatro modelos de algoritmos que incorporam 
as metas da Estratégia “Fim da TB” e que destacam a necessidade de disponibilizar os 
testes de diagnóstico rápido da TB recomendados pela OMS a todas as pessoas com 
sinais ou sintomas de TB e a necessidade de realizar um TSA em todos os casos de TB 
confirmados bacteriologicamente. Os algoritmos são ilustrativos e devem ser adaptados 
pelos países à situação local.

O cenário dos testes de diagnóstico da TB está a alterar-se rapidamente, podendo a 
OMS, num futuro próximo, recomendar novos testes. Por este motivo, este documento 
será atualizado periodicamente para modificar ou adicionar algoritmos conforme for 
necessário.
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Algoritmo 1: algoritmo preferencial para o acesso universal dos doentes 
aos testes rápidos de detecção do MTB e de resistência à rifampicina

1 As pessoas a avaliar para TB incluem adultos e crianças com sinais ou sintomas sugestivos de TB ou com 
uma radiografia torácica com anomalias sugestivas de TB. Este algoritmo também pode ser seguido 
para a detecção do MTB utilizando LCR, gânglios linfáticos e amostras de outros tecidos de pessoas que 
estejam a ser avaliadas para TB extrapulmonar. No caso de pessoas que estejam a ser avaliadas para TB 
que sejam VIH positivas e tenham contagens de CD4 ≤ 100 células/μl ou estejam gravemente doentes, consulte o Algoritmo 4.

2 Os programas podem considerar a colheita antecipada de duas amostras. A primeira amostra deve ser imediatamente testada utilizando o teste 
Xpert MTB/RIF. A segunda amostra pode ser usada para os testes adicionais descritos neste algoritmo. Para pessoas que estejam a ser avaliadas 
para TB pulmonar, utilizar preferencialmente amostras de escarro.

3 Os doentes com risco elevado de TB multirresistente (TB-MR) incluem doentes anteriormente tratados e que deixaram de ser acompanhados 
durante o seguimento, os que tiveram recidivas ou falência ao regime de tratamento; doentes que não negativaram (baciloscopia positiva no final 
da fase intensiva); contactos com TB-MR e quaisquer outros grupos de risco de TB-MR identificados no país.

4 Os doentes devem iniciar um regime de primeira linha de acordo com as diretrizes nacionais. Pode enviar-se uma amostra para TSA molecular ou 
fenotípico à isoniazida se o doente tiver sido anteriormente tratado com isoniazida ou se existir uma alta prevalência de resistência à isoniazida 
não associada à resistência à rifampicina (ou seja, monorresistência à isoniazida ou polirresistência) neste cenário ou para TSA a rifampicina se 
ainda houver suspeita de resistência à rifampicina.

5 Repetir o teste Xpert MTB/RIF no mesmo local de testes com uma nova amostra. Interpretar o resultado do teste repetido conforme se mostra 
neste algoritmo. Utilizar o resultado do segundo teste Xpert MTB/RIF para decisões clínicas.

6 Exames posteriores para TB podem incluir radiografia torácica, análises clínicas adicionais, resposta clínica após tratamento com agentes 
antimicrobianos de largo espetro de ação, repetição do teste Xpert MTB/RIF ou cultura. Para o diagnóstico em crianças, usar sempre uma tabela 
de pontuação para diagnóstico da TB em crianças de acordo com as diretrizes nacionais.

7 Repetir o teste Xpert MTB/RIF com uma nova amostra no mesmo local de testes . Usar o resultado da rifampicina do segundo teste Xpert MTB/RIF 
neste algoritmo para tomar uma ou mais decisões relativas à escolha do regime (regime de primeira linha ou segunda linha).

Pessoas a avaliar para TB1

  Colher 1 amostra e realizar o Xpert MTB/RIF2

MTB detectado, 
resistência à rifampicina 

detectada

MTB detectado, 
rifampicina 

indeterminada

Sem resultado, 
erro ou teste 

inválido

MTB não  
detectado

MTB detectado, 
resistência à rifampicina 

não detetada
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Xpert MTB/RIF7
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• Repetir o 
teste Xpert 
MTB/RIF5
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para 
interpretaçãoDoente com risco 

elevado de TB-MR3

Doente com baixo risco de TB-MR
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o doente para 
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do tratamento 
para TB 
resistente a 
medicamentos

• Tratar com 
regime de 
segunda linha 

• Seguir o 
Algoritmo 3 
para testes 
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O Algoritmo 1 é o algoritmo de teste preferencial para detectar o MTB em indivíduos 
que estejam a ser avaliados para TB pulmonar e incorpora as metas da Estratégia “Fim 
da TB” para utilização dos DRR e de TSA universal. Este algoritmo é exequível se existir 
um equipamento GeneXpert no local ou quando o acesso ao teste Xpert MTB/RIF pode 
ser feito por um sistema de reencaminhamento confiável num curto período de tempo. 
Este algoritmo também pode ser utilizado para detecção do MTB utilizando líquido 
cefalorraquidiano (LCR), gânglios linfáticos e outros tipos de tecidos de pessoas que 
estejam a ser avaliadas para TB extrapulmonar.

Árvore de decisão para o Algoritmo 1 em que o teste Xpert MTB/RIF é utilizado como 
teste de diagnóstico inicial para todos os adultos e crianças (independentemente do 
estado de VIH) com sinais ou sintomas de TB pulmonar ou com uma radiografia 
torácica com anomalias sugestivas de TB

• O teste Xpert MTB/RIF é recomendado como teste de diagnóstico inicial para pessoas 
que estejam a ser avaliadas para TB. Isto inclui todas as pessoas sintomáticas com 
sintomatologia recente e pode também incluir doentes que estão em tratamento 
ou que tenham sido anteriormente tratados, caso o doente esteja a ser avaliado 
para possível TB resistente à rifampicina (p. ex., pessoas que não negativaram no 
final da fase intensiva do tratamento) ou para um novo episódio ou continuação 
de um episódio de TB (p. ex., casos de recidiva ou doentes anteriormente tratados, 
incluindo aqueles que deixaram de ser acompanhados durante o seguimento). 

• O teste Xpert MTB/RIF também é recomendado para utilização em pessoas que 
estejam a ser avaliadas para TB extrapulmonar, apesar de não ser recomendado para 
todos os tipos de amostras extrapulmonares. É recomendado para utilização com 
LCR, gânglios linfáticos e amostras de outros tecidos. Este teste tem, contudo, uma 
baixa sensibilidade para amostras de líquido pleural, sendo limitados os dados da 
sua sensibilidade em amostras fecais, de urina ou sangue. Consulte no documento 
da OMS Policy Update: Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and 
extrapulmonary TB in adults and children para uma discussão sobre a utilização do 
teste Xpert MTB/RIF com amostras extrapulmonares.

• O teste Xpert MTB/RIF não é recomendado como teste de monitorização do 
tratamento; para esse fim, deve-se utilizar a baciloscopia e a cultura de acordo com 
as diretrizes nacionais.

• O algoritmo descreve a colheita de uma amostra inicial a ser utilizada no teste Xpert 
MTB/RIF e a colheita de amostras adicionais conforme for necessário. Do ponto de 
vista operacional, pode ser mais fácil colher rotineiramente duas amostras de cada 
doente (p. ex., amostras de escarro colhidas no dia da consulta inicial e escarro 
matinal, ou duas amostras colhidas no dia da consulta inicial) em vez de colher uma 
segunda amostra apenas quando forem necessários testes adicionais. A primeira 
amostra deve ser imediatamente testada utilizando o teste Xpert MTB/RIF. A 
segunda amostra pode ser utilizada para os testes adicionais descritos no algoritmo 
(p. ex., repetir o teste Xpert MTB/RIF) ou para a baciloscopia como referência inicial 
para a monitorização do tratamento.

 — Se não for possível colher mais do que uma amostra (p. ex., apenas uma biópsia 
de linfonodo pode ser coletada), o algoritmo deve ser modificado de modo a dar 
prioridade à testagem com o teste Xpert MTB/RIF e considerar a utilização de 
quaisquer porções remanescentes da amostra após o teste Xpert MTB/RIF para 
outros testes. As decisões clínicas devem basear-se nos critérios clínicos e nos 
resultados dos testes laboratoriais disponíveis.

• O software GeneXpert fornece os resultados do teste Xpert MTB/RIF como “MTB 
não detectado”; “MTB detectado (alto, médio, baixo ou muito baixo), resistência à 
rifampicina detectada, não detectada ou indeterminada”; “sem resultado”; “erro” 

ALGORITMO 1
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ou “inválido”. Neste documento, cada uma das categorias semiquantitativas de MTB 
detectado é considerada como a confirmação bacteriológica da TB. 

• Para as pessoas que estejam a ser avaliadas para TB e que sejam VIH positivas e 
estejam gravemente doentes com sinais de perigo ou tenham contagens de CD4 
≤  100  células/μl, poderá utilizar-se igualmente um ensaio LF-LAM na urina (ver o 
Algoritmo 4).

1. Colher uma amostra de boa qualidade e transportá-la para o laboratório de teste. 
Realizar o teste Xpert MTB/RIF. Para as pessoas que estejam a ser avaliadas para TB 
pulmonar, pode-se utilizar amostras de escarro induzido ou natural (preferencial) 
e de lavado broncoalveolar, lavado gástrico e aspirado gástrico. Os dados de 
sensibilidade do Xpert MTB/RIF são limitados para outras amostras como aspirados 
de nasofarínge, amostras coletadas com fio (“string test”) ou amostras fecais.

2. Se o resultado do teste Xpert MTB/RIF for MTB detectado, resistência à rifampicina 
não detectada:

a. O doente deve iniciar um regime adequado com medicamentos de primeira linha 
contra a TB de acordo com as diretrizes nacionais.

b. Alguns programas poderão solicitar um TSA adicional em algumas situações:

i. Os programas podem solicitar um TSA molecular (p. ex., FL-LPA) ou TSA 
fenotípico para isoniazida se o doente tiver sido anteriormente tratado com 
isoniazida ou se houver uma alta prevalência de resistência à isoniazida não 
associada à resistência à rifampicina (ou seja, monorresistência à isoniazida ou 
polirresistência, mas não TB-MR) neste cenário.

1. Ter em atenção que as atuais diretrizes de tratamento não recomendam um 
regime específico para TB resistente à isoniazida. A recomendação atual é 
de um regime com medicamentos de primeira linha contra a TB. Consulte 
o documento da OMS Companion handbook to the WHO guidelines for the 
programmatic management of drug-resistant tuberculosis. 

2. Porém, uma análise sistemática recente sugere que o tratamento da TB 
resistente à isoniazida com um regime de primeira linha pode ficar abaixo 
do ideal e pode ter como resultado taxas mais elevadas de falência de 
tratamento, recidivas e aquisição de multirrresistência.1 As evidências serão 
analisadas pela OMS em 2017.

ii. Pode solicitar-se um TSA molecular ou fenotípico para resistência à rifampicina 
se for considerado que o doente está em risco de ter TB-MR apesar do resultado 
inicial do Xpert MTB/RIF. Os resultados de Xpert MTB/RIF falsos-suscetíveis 
à rifampicina são raros, mas foram observados em 1%–5% dos casos de TB 
testados em vários cenários epidemiológicos. Pelo contrário, o TSA fenotípico 
para a rifampicina, principalmente os que utilizam cultura em meio líquido, 
está associado a uma proporção mais elevada de resultados falsos-suscetíveis.2

c. Caso sejam realizados mais testes moleculares ou fenotípicos:

i. Os testes moleculares e fenotípicos podem ser realizados em diferentes 
laboratórios. Estes testes devem ser iniciados em paralelo; não espere pelos 
resultados de um teste antes de iniciar o outro teste.

1 M. Gegia et al. 2016. Treatment of isoniazid-resistant tuberculosis with first-line drugs: a systematic review 
and meta-analysis. Lancet Infect Dis (2016) publicado online em 16 de novembro. DOI: 

 http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30407-8
2 A. Van Deun et al. Rifampin drug resistance tests for tuberculosis: Challenging the gold standard. J Clin 

Microbiol. August 2013; 51 (8): 2633-2640. DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00553-13

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30407-8
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ii. Os TSA molecular e fenotípico podem ser realizados utilizando a amostra (TSA 
direto) ou bactérias isoladas em cultura (TSA indireto). Embora o TSA direto 
tenha um período de entrega de resultados muito mais curto, o TSA fenotípico 
indireto poderá ser preferível devido a questões técnicas.

iii. É preferível um teste molecular rápido. Atualmente, o FL-LPA é o único 
teste molecular rápido aprovado pela OMS para a resistência à isoniazida. A 
sequenciação do ADN demonstrou ser útil em muitos casos, mas ainda não foi 
avaliada pela OMS.

iv. O TSA fenotípico baseado em cultura para a isoniazida e a rifampicina requer 
3 a 8 semanas até se obter um resultado. O TSA fenotípico pode ser útil para 
a avaliação de doentes com um resultado de FL-LPA negativo, sobretudo em 
populações com uma probabilidade elevada de resistência à isoniazida.

3. Se o resultado do teste Xpert MTB/RIF for MTB detectado, resistência à rifampicina 
detectada, é necessária uma avaliação do risco de TB-MR. Os doentes com risco 
elevado de TB-MR incluem doentes anteriormente tratados e que deixaram de ser 
acompanhados no seguimento, que tiveram recidivas ou que não seguiram um 
regime de tratamento; doentes que não negativaram (baciloscopia positiva no final 
da fase intensiva); contactos de doentes com TB-MR e quaisquer outros grupos de 
risco de TB-MR identificados no país.

a. Se o doente apresentar um risco elevado de ter TB-MR, o resultado do teste 
de resistência à rifampicina é definitivo e o doente deve iniciar um regime de 
resistência à rifampicina (TB-RR) ou de TB-MR de acordo com as diretrizes 
nacionais, devendo seguir-se o Algoritmo 3 para mais testes.

b. Se o doente apresentar um baixo risco de ter TB-MR, repetir o teste Xpert MTB/
RIF com uma segunda amostra. Se o FL-LPA estiver disponível no local e a amostra 
de escarro tiver um resultado positivo na baciloscopia, poderá utilizar-se o FL-LPA 
para confirmar o resultado de resistência à rifampicina.

i. Iniciar um regime de TB-MR de acordo com as diretrizes nacionais se o segundo 
teste também indicar resistência à rifampicina e seguir o Algoritmo 3 para 
mais testes.

ii. Iniciar o tratamento com um regime de primeira linha de acordo com as 
diretrizes nacionais se o resultado do Xpert MTB/RIF para a segunda amostra 
for MTB detectado, resistência à rifampicina não detectada. Os resultados 
falso-positivos de resistência à rifampicina devido ao desempenho técnico 
do teste são raros. Na maioria dos casos, é mais provável que os resultados 
falso-positivos de resistência à rifampicina tenham ocorrido em razão de 
erros laboratoriais ou administrativos. Por conseguinte, pode-se assumir que 
o resultado do segundo teste está correto e que o resultado do primeiro teste 
pode dever-se a um erro laboratorial ou administrativo.

c. Para todos os doentes com TB-RR ou TB-MR, seguir o Algoritmo 3.

4. Se o teste Xpert MTB/RIF tiver um resultado de MTB detectado, rifampicina 
indeterminada, o teste Xpert MTB/RIF deve ser repetido no mesmo local de teste 
com uma segunda amostra.

a. O resultado inicial do Xpert MTB/RIF de MTB detectado deve ser considerado 
como confirmação bacteriológica de TB. O doente deve iniciar um tratamento 
commedicamentos de primeira linha de acordo com as diretrizes nacionais.

b. Se o resultado do segundo teste Xpert MTB/RIF for MTB detectado, resistência à 
rifampicina não detectada, seguir o passo 2. Se for MTB detectado, resistência à 
rifampicina detectada, seguir o passo 3.

ALGORITMO 1
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c. Um resultado do Xpert MTB/RIF de MTB detectado, rifampicina indeterminada, 
ocorre muitas vezes quando existe um pequeno número de bactérias na amostra. 
O teste de uma segunda amostra, que também poderá conter um pequeno 
número de bactérias, pode, em alguns casos, produzir um resultado de MTB 
detectado, rifampicina indeterminada, ou um resultado de MTB não detectado. 
Nesta situação, podem ser necessários exames adicionais, como cultura e 
TSA fenotípico, para confirmar ou excluir a resistência à rifampicina, porque o 
resultado indeterminado não fornece quaisquer informações sobre a resistência.

5. Se o resultado do teste Xpert MTB/RIF for MTB não detectado, reavaliar o doente e 
realizar testes adicionais de acordo com as diretrizes nacionais.

a. Exames posteriores para TB podem incluir radiografia torácica, análises clínicas 
adicionais, resposta clínica após tratamento com agentes antimicrobianos 
de largo espetro (não se deve utilizar fluoroquinolonas), teste Xpert MTB/RIF 
adicional ou cultura.

b. Considerar a possibilidade de TB clinicamente definida (ou seja, sem confirmação 
bacteriológica). Usar critérios clínicos para tomar decisões sobre o tratamento.

6. Se o teste Xpert MTB/RIF não produzir um resultado ou se der um resultado de erro 
ou inválido, o teste Xpert MTB/RIF deve ser repetido no mesmo local de teste com 
uma segunda amostra. Se o FL-LPA estiver disponível no local e a segunda amostra 
tiver um resultado positivo na baciloscopia , poderá utilizar-se o FL-LPA para o teste 
de repetição, apesar de ser preferível o teste Xpert MTB/RIF.

Este algoritmo baseia-se no teste de uma amostra com o teste Xpert MTB/RIF para 
detecção do MTB e avaliação da suscetibilidade à rifampicina. Por vezes, recomenda-se 
testes de seguimento para garantir que as decisões clínicas sejam tomadas com base em 
informações confiáveis. Contudo, podem ocorrer resultados discordantes, normalmente 
quando se comparam resultados de cultura com resultados de testes moleculares. Cada 
resultado discordante tem que ser investigado, caso a caso. As considerações gerais são:

1. MTB detectado no Xpert MTB/RIF, negativo em cultura.

a. O resultado do Xpert MTB/RIF deve ser utilizado para orientar a decisão do 
tratamento enquanto se aguardam testes adicionais.

b. O resultado do Xpert MTB/RIF deve ser considerado como confirmação 
bacteriológica da TB se a amostra tiver sido colhida de uma pessoa que não tenha 
recebido tratamento recentemente com medicamentos anti-TB. As culturas de 
pessoas com TB pulmonar podem ser negativas por diversas razões que incluem 
o doente estar a ser tratado para TB, problemas de transporte ou processamento 
que inativaram os bacilos da TB, perda da cultura devido à contaminação ou 
volume inadequado da amostra; a discrepância poderá ainda dever-se a erro 
laboratorial ou administrativo.

c. As ações de seguimento podem incluir a reavaliação do doente em relação à TB, a 
reavaliação da possibilidade de tratamento anterior ou atual com medicamentos 
anti-TB (incluindo a utilização de fluoroquinolonas), a avaliação da possibilidade 
de erro laboratorial ou administrativo e a repetição da cultura.

2. MTB não detectado no Xpert MTB/RIF, positivo em cultura.

a. A decisão do tratamento deve basear-se no resultado da cultura.

b. O resultado positivo da cultura deve ser considerado como confirmação 
bacteriológica da TB, porque a cultura é o padrão-ouro atual da confirmação 
laboratorial da TB. Utilizando uma amostra de escarro, o Xpert MTB/RIF tem uma 
sensibilidade acumulada de 89% para detecção do MTB em comparação com a 
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cultura.3 A sua sensibilidade é mais baixa em amostras de PVVIH, de crianças e em 
outros tipos de amostra, como LCR.

c. As culturas falso-positivas podem ocorrer por diversas causas como contaminação 
cruzada no laboratório ou por problemas de rotulagem da amostra. Em 
laboratórios que funcionam bem, estes erros são raros.

d. As ações de seguimento podem incluir a reavaliação do doente para TB e a 
resposta à terapêutica anti-TB, a realização de testes adicionais utilizando o Xpert 
MTB/RIF, o processamento e a cultura de amostras adicionais e a avaliação da 
possibilidade de erro laboratorial ou administrativo.

3. MTB detectado, resistência à rifampicina detectada no Xpert MTB/RIF; suscetível à 
rifampicina por TSA fenotípico.

a. O resultado do Xpert MTB/RIF deve ser utilizado para orientar as decisões de 
tratamento enquanto se aguardam testes adicionais.

b. Sabe-se que algumas mutações geram este resultado discordante, sobretudo no 
sistema BACTECTM MGITTM (ou seja, um resultado fenotípico falso-suscetível). Em 
doentes infectados com cepas portadoras destas mutações, ocorre muitas vezes 
a falência do tratamento com regimes de primeira linha à base de rifampicina.4

c. Em alguns cenários de baixa prevalência de TB-MR, foram observadas mutações 
silenciosas que geram um resultado de Xpert MTB/RIF falso-resistente, embora 
estas mutações tendam a ser muito raras.

d. As ações de seguimento podem incluir a sequenciação de ADN, o TSA fenotípico 
com meios sólidos e a avaliação da possibilidade de erro laboratorial ou 
administrativo.

4. MTB detectado, resistência à rifampicina não detectada no Xpert MTB/RIF; resistente 
à rifampicina no TSA fenotípico.

a. As decisões do tratamento devem basear-se no resultado de TSA fenotípico.

b. Os resultados de Xpert MTB/RIF falso-suscetíveis à rifampicina são raros, mas 
foram observados em 1%–5% dos casos de TB testados em vários cenários 
epide mio lógicos. Foi demonstrado que mutações na região do gene rpoB 
analisadas pelos testes Xpert MTB/RIF contribuem para 95%–99% da resistência 
à rifampicina. A resistência restante à rifampicina resultante de mutações fora 
da região analisada produz um resultado no Xpert MTB/RIF de resistência à 
rifampicina não detectada.

c. As ações de seguimento podem incluir a sequenciação de ADN, a repetição do TSA 
fenotípico e a avaliação da possibilidade de erro laboratorial ou administrativo.

3 K.R. Steingart et al. Xpert® MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 21;(1):CD009593. DOI: 

 http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD009593.pub3
4 A. Van Deun et al. Rifampin drug resistance tests for tuberculosis: Challenging the gold standard. J Clin 

Microbiol. August 2013; 51 (8): 2633-2640. DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00553-13

ALGORITMO 1
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• Reavaliar o doente 
clinicamente7

• Realizar testes adicionais 
de acordo com as 
diretrizes nacionais

• Usar critérios clínicos para 
tomar decisões sobre o 
tratamento

• Rever as decisões clínicas 
com base no resultado 
do Xpert MTB/RIF 
(Algoritmo 1)

• Tratar com regime 
de primeira linha6

• Rever o 
tratamento com 
base no resultado 
do Xpert MTB/RIF 
(Algoritmo 1)

• Reavaliar o doente 
clinicamente7

• Realizar testes 
adicionais de acordo 
com as diretrizes 
nacionais 

• Considerar o teste 
Xpert MTB/RIF

• Usar critérios clínicos 
para decisões sobre 
o tratamento

• Tratar com regime de 
primeira linha6

• Reencaminhar 1 amostra de 
escarro para o teste Xpert 
MTB/RIF ou outro TSA 
molecular

• Seguir o Algoritmo 1 para 
interpretação e testes 
posteriores

1 As pessoas que estão a ser avaliadas para a TB incluem todas as pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de TB ou pessoas com uma radiografia 
torácica com anomalias sugestivas de TB. Este algoritmo também pode ser utilizado para pessoas que estejam a ser avaliadas para TB extrapulmonar. 
Ver as notas de rodapé do Algoritmo 1.

2 No caso de pessoas que estejam a ser avaliadas para TB que sejam VIH positivas e tenham contagens de CD4 ≤ 100 células/μl ou estejam gravemente 
doentes, ver o Algoritmo 4.

3 As PVVIH incluem pessoas que sejam VIH positivas ou pessoas cujo estado do VIH é desconhecido, mas que apresentam fortes evidências clínicas de 
infecção por VIH em cenários onde existe uma elevada prevalência de VIH ou em membros de um grupo de risco para o VIH. Para todas as pessoas 
com estado de VIH desconhecido, deve-se realizar testes de VIH de acordo com as diretrizes nacionais.

4 Doentes com risco elevado de TB-MR incluem doentes anteriormente tratados e que deixaram de ser acompanhados durante o seguimento, que 
tiveram recidivas e que não seguiram um regime de tratamento; doentes que não negativaram (baciloscopia positiva no final da fase intensiva do 
tratamento); contactos com TB-MR e quaisquer outros grupos de risco de TB-MR identificados no país.

5 Pode utilizar-se o TB-LAMP como teste de substituição da baciloscopia de escarro.
6 Os doentes devem iniciar um regime com medicamentos anti-TB de primeira linha de acordo com as diretrizes nacionais, a não ser que apresentem 

um risco muito alto de ter TB-MR. Nesse caso, tratar de acordo com as diretrizes nacionais enquanto se aguarda o resultado do Xpert MTB/RIF.
7 Exames posteriores para TB podem incluir radiografia torácica, análises clínicas adicionais, resposta clínica após tratamento com agentes antimi-

crobianos de largo espectro de ação ou cultura, se disponível.
8 Deve colher-se uma terceira amostra se nenhuma das duas amostras originais colhidas tiver volume suficiente para a baciloscopia e o teste Xpert 

MTB/RIF ou de acordo com as diretrizes nacionais.

Algoritmo 2: algoritmo intermédio no sentido do acesso universal com 
testes rápidos para populações prioritárias

Pessoas a avaliar para TB1

 Avaliar o doente quanto a fatores de risco para TB,  
VIH2 e TB-MR

Doentes prioritários para o teste Xpert 
MTB/RIF:

PVVIH3, alto risco de TB-MR,4 crianças

Outras categorias de doentes

• Colher 2 amostras de escarro
• Realizar 2 baciloscopia5 no local
• Reencaminhar 1 amostra de escarro 

para o Xpert MTB/RIF8

•  Colher 2 amostras de escarro

•  Realizar 2 baciloscopias de escarro5

Baciloscopia positiva  Baciloscopia negativa
Ambas as baciloscopias 

negativas
Uma ou ambas a  

baciloscopias positivas
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O Algoritmo 2 é uma medida intermédia no sentido do cumprimento das metas da 
Estratégia “Fim da TB” em que os testes Xpert MTB/RIF são utilizados principalmente 
para populações prioritárias (adultos que estão a ser avaliados para TB associada ao 
VIH ou TB-MR e crianças), conforme descrito no documento da OMS Policy Update: 
Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults 
and children. Este algoritmo é adequado quando não existe qualquer equipamento 
GeneXpert no local e quando não é possível ter acesso aos testes Xpert MTB/RIF através 
de um sistema de reencaminhamento de amostras confiável com um tempo de entrega 
de resultados curto ou quando os recursos não permitem o teste de todas as amostras 
com o teste Xpert MTB/RIF. À medida que os países se movem em direção às metas de 
acesso aos testes de diagnóstico rápidos e aos TSA universais e à medida que os testes 
Xpert MTB/RIF são disponibilizados num local (quer pela implementação faseada de 
equipamentos adicionais quer pelo fortalecimento do sistema de reencaminhamento 
de amostras), deve-se implementar o Algoritmo 1.

Árvore de decisão para o Algoritmo 2 em que o teste Xpert MTB/RIF não está 
disponível para todas as pessoas que estão a ser avaliadas para TB, mas apenas para 
populações prioritárias devido a limitações dos recursos ou à falta de capacidade 
de teste, e em que a baciloscopia é utilizada para outros doentes que estão a ser 
avaliados para TB

• Deve-se seguir o Algoritmo 1 (não o Algoritmo 2) em qualquer cenário em que os 
testes Xpert MTB/RIF estejam disponíveis ou quando for possível o acesso aos testes 
Xpert MTB/RIF por meio de um sistema de reencaminhamento confiável num curto 
período de tempo.

• Muitos países ainda não criaram a capacidade de realizar testes Xpert MTB/RIF para 
todas as pessoas que estão a ser avaliadas para TB. Nessas situações, os testes Xpert 
MTB/RIF centram-se muitas vezes inicialmente no teste das populações prioritárias, 
identificadas no documento da OMS Policy Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis 
of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children, em direção ao acesso 
universal. As populações prioritárias são adultos que estejam a ser avaliados para TB 
associada ao VIH e para TB-MR, e crianças.

• Este algoritmo também pode ser utilizado para pessoas que estejam a ser avaliadas 
para TB extrapulmonar. Consultar na árvore de decisão para o Algoritmo 1 os tipos 
de amostras e as respetivas considerações.

• Consultar nos Anexos 14 e 15 do documento da OMS Consolidated guidelines on the 
use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Recommendations 
for a public health approach – Second edition os algoritmos detalhados para controlo 
das pessoas que estejam a ser avaliadas para TB associada ao VIH.

• Poderá utilizar-se o teste TB-LAMP em substituição à baciloscopia para detecção 
de MTB pulmonar em adultos e crianças com sinais ou sintomas sugestivos de TB. 
Contudo, o teste TB-LAMP não deve substituir os testes moleculares rápidos que 
detectam o MTB e a resistência à rifampicina (p. ex., Xpert MTB/RIF), sobretudo 
em populações com risco de TB-MR quando existirem recursos e infraestruturas 
suficientes para apoiar a sua utilização. O teste TB-LAMP também não deve ser 
utilizado para substituir os testes moleculares rápidos que tenham sensibilidade 
mais elevada para detecção do MTB em PVVIH.

1. Avaliar a pessoa em relação à TB, determinar o estado do VIH e avaliar os fatores de 
risco para ter TB-MR.

a. À medida que os testes Xpert MTB/RIF são disponibilizados, expandir o acesso de 
modo a incluir a testagem de todos os adultos e crianças que estão a ser avaliados 
para TB (ou seja, Algoritmo 1).

ALGORITMO 2
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b. As PVVIH incluem pessoas que sejam VIH positivas ou pessoas cujo estado do 
VIH é desconhecido, mas que apresentam fortes evidências clínicas de infecção 
por VIH em cenários onde existe uma elevada prevalência de VIH ou entre 
membros de um grupo de risco para o VIH. Para todas as pessoas com estado 
de VIH desconhecido, deve realizar-se testes de VIH de acordo com as diretrizes 
nacionais.

c. Para PVVIH com contagens de CD4 ≤ 100 células/μl ou que estejam gravemente 
doentes com um ou mais sinais de perigo, também se poderá utilizar um ensaio 
LF-LAM na urina (ver o Algoritmo 4).

2. Para PVVIH, pessoas em risco de terem TB-MR e crianças, deve-se colher duas ou três 
amostras de escarro de boa qualidade. Realizar a baciloscopia ou teste TB-LAMP no 
local e transportar a amostra para o laboratório de testes para realizar o teste Xpert 
MTB/RIF.

a. Devido ao potencial atraso no recebimento do resultado do Xpert MTB/RIF, os 
programas podem preferir ter resultados da baciloscopia de duas amostras.

i. Se forem colhidas apenas duas amostras, a baciloscopia pode ser realizada em 
ambas se pelo menos uma delas tiver um volume adequado para a realização 
da baciloscopia e do teste Xpert MTB/RIF. Deve-se dar prioridade ao teste 
Xpert MTB/RIF. Se não for o caso, deve-se colher uma terceira amostra.

ii. Em alguns cenários, poderá ser preferível colher três amostras (duas para as 
baciloscopias e uma para o teste Xpert MTB/RIF).

b. Se uma ou ambas as amostras forem positivas na baciloscopia ou no teste TB-
LAMP, tratar com medicamentos anti-TB enquanto se aguarda pelo resultado do 
teste Xpert MTB/RIF.

i. O doente deve iniciar um regime com medicamentos anti-TB de primeira linha 
de acordo com as diretrizes nacionais, a não ser que apresente um risco muito 
alto de ter TB-MR. No caso de doentes que apresentem um risco muito alto de 
ter TB-MR (p. ex., pessoas que vivem na mesma habitação que doentes com 
TB-MR), deve-se iniciar um regime para TB-MR de acordo com as diretrizes 
nacionais.

ii. Seguir o Algoritmo 1 para interpretação dos resultados do teste Xpert MTB/
RIF.

c. Se ambas as amostras forem negativas na baciloscopia ou no teste TB-LAMP, 
utilize os critérios clínicos para posterior avaliação ou tratamento enquanto se 
aguarda pelo resultado do Xpert MTB/RIF.

i. Se o Xpert MTB/RIF for positivo, seguir a árvore de decisão do Algoritmo 1.

ii. Se o Xpert MTB/RIF for negativo (MTB não detectado), utilizar os critérios 
clínicos e realizar mais testes, tal como descrito no Algoritmo 1.

3. Para doentes que não se encontrem nas populações prioritárias, colher duas amostras 
de escarro de boa qualidade e realizar a baciloscopia ou teste TB-LAMP, ou ambos. 
Seguir as diretrizes nacionais para detecção do MTB com base na bacilosopia.

a. Se uma ou mais amostras forem positivas, tratar com um regime de medicamentos 
anti-TB de primeira linha de acordo com as diretrizes nacionais.

i. Se os recursos permitirem, colher uma amostra adicional e reencaminhar 
para teste Xpert MTB/RIF e seguir o Algoritmo 1 para interpretação e testes 
adicionais. Uma das amostras já colhida pode ser reencaminhada para o teste 
Xpert MTB/RIF desde que um volume suficiente esteja disponível.
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ii. Se o teste Xpert MTB/RIF não estiver disponível e se a infraestrutura e os 
recursos para o teste FL-LPA tiverem sido desenvolvidos, uma amostra poderá 
ser reencaminhada para teste com o FL-LPA para detectar o MTB e avaliar a 
resistência à isoniazida e à rifampicina. Ter em atenção que se recomenda a 
utilização do FL-LPA apenas com amostras de escarro positivas na baciloscopia. 
Os resultados do FL-LPA devem ser interpretados conforme descrito no 
documento da OMS Policy Update: use of molecular line probe assay for the 
detection of resistance to isoniazid and rifampicin.

b. Se ambas as amostras forem negativas, reavaliar o doente e realizar testes 
adicionais de acordo com as diretrizes nacionais.

i. Exames posteriores para TB podem incluir radiografia torácica, teste Xpert 
MTB/RIF, análises clínicas adicionais, resposta clínica após tratamento com 
antimicrobianos de largo espetro de ação (não se deve utilizar fluoroquinolonas) 
ou cultura.

ii. Considerar a possibilidade de TB clinicamente definida (ou seja, sem 
confirmação bacteriológica). Usar critérios clínicos para tomar decisões sobre 
o tratamento.
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1 Os doentes podem iniciar um regime de TB-MR mais curto se o doente for avaliado como tendo um baixo risco de resistência às FQ e aos AISL e 
satisfizer os requisitos de elegibilidade. Em doentes com elevado risco de resistência ou em cenários com elevada prevalência da resistência às FQ 
ou aos AISL, a seleção do regime de tratamento a iniciar poderá ser guiada pelo SL-LPA se for possível obter rapidamente os resultados. Consulte o 
documento da OMS Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2016 update.

2 A exatidão do diagnóstico é semelhante quando o SL-LPA é realizado diretamente em escarro ou a partir de isolados de cultura. O SL-LPA pode ser 
realizado com amostras positivas ou negativas na baciloscopia; embora uma taxa indeterminada mais elevada ocorre quando se testa amostras 
negativasna baciloscopia.

3 O regime de TB-MR mais curto pode ser utilizado em doentes com TB-MR que não apresentem as seguintes condições: 1) resistência confirmada, 
ou suspeita de ineficácia, a um dos medicamentos (exceto isoniazida) do regime de TB-MR mais curto para o qual existe um TSA confiável,  
2) exposição anterior por um período superior a um mês a um dos medicamento de segunda linha do regime de TB-MR mais curto, 3) intolerância 
a um ou mais medicamentos do regime de TB-MR mais curto ou risco aumentado de toxicidade, 4) gravidez ou 5) doença extrapulmonar.

Algoritmo 3: algoritmo para teste da resistência a medicamentos  
de segunda linha em doentes com TB resistentes à rifampicina ou com 
TB-MR

Todos os doentes com TB resistente à rifampicina  
ou TB-MR

•  Iniciar o tratamento com regime de segunda linha1 

•  Enviar uma amostra para SL-LPA2

SL-LPA: Resistência NÃO  
detectada à FQ e aos AISL

SL-LPA: Resistência às FQ, aos AISL  
ou a ambos detectada

SL-LPA  
indeterminado

• Iniciar o regime de tratamento para TB-MR mais curto, se os 
critérios forem cumpridos3

• Se não for elegível, iniciar um regime para TB-MR individualizado 
de acordo com as diretrizes nacionais

• Em cenários com elevada prevalência de resistência às FQ ou 
aos AISL ou em doentes considerados como tendo risco elevado 
de resistência, reencaminhar uma amostra para cultura e TSA 
fenotípico de 2.ª linha

• Durante a monitorização do tratamento, qualquer cultura 
positiva sugestiva de falência do tratamento deverá ser 
submetida a TSA de 2.ª linha, se estiver disponível. Rever o regime 
de tratamento com base nos resultados do TSA fenotípico

• Iniciar tratamento para TB-MR 
individualizado com base nos 
resultados do SL-LPA e considerar 
a utilização de novos fármacos e 
fluoroquinolona de última geração

• Durante a monitorização do 
tratamento, qualquer cultura 
positiva sugestiva de falência do 
tratamento deverá ser submetida 
a TSA de 2.ª linha, se estiver 
disponível. Rever o regime de 
tratamento com base nos resultados 
do TSA fenotípico
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O Algoritmo 3 destina-se à avaliação posterior dos doentes com TB-RR ou TB-MR. Todos 
os doentes com TB-RR ou TB-MR devem iniciar um regime de segunda linha. Idealmente, 
os resultados do TSA para as FQ e aos AISL devem ser conhecidos para todos os doentes 
com TB-RR e TB-MR antes de se iniciar o tratamento, apesar de este teste não dever 
causar atraso no início do tratamento (consulte o documento da OMS Guidelines for the 
programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2016 update para obter mais 
pormenores sobre a escolha do regime).

Árvore de decisão para o Algoritmo 3 em que o teste SL-LPA é utilizado como teste 
de diagnóstico inicial para a resistência às FQ e aos AISL para doentes com TB-RR ou 
TB-MR

• A exatidão do diagnóstico do SL-LPA é semelhante quando é realizado diretamente 
em escarro ou a partir de isolados de cultura. O SL-LPA pode ser realizado em 
amostras que apresentaram resultados positivos ou negativos na baciloscopia. No 
entanto, uma taxa indeterminada mais elevada ocorre quando se testa amostras 
negativas na baciloscopia.

• O SL-LPA só é recomendado para utilização com amostras de escarro ou isolados de 
MTB. Os testes laboratoriais de outros tipos de amostras devem basear-se em cultura 
e TSA fenotípico.

• O SL-LPA deve ser realizado em laboratório de referência central ou nacional e pode 
ser utilizado em laboratórios regionais se houver infraestrutura e recursos humanos 
apropriados. Na implementação dos testes SL-LPA devem ser garantidos um sistema 
de transporte de amostras confiável e um mecanismo de comunicação de resultados 
eficiente.

Nota: se o SL-LPA não estiver disponível, os doentes devem ser tratados de acordo com 
as diretrizes nacionais. Os doentes podem ser avaliados em relação à utilização de um 
regime para TB-MR mais curto utilizando critérios como os padrões de resistência a 
medicamentos do país e o histórico de tratamento do doente. Os algoritmos que se 
baseiam em cultura e no TSA fenotípico são descritos no documento da OMS Policy 
framework for Implementing Tuberculosis Diagnostics. O TSA fenotípico, se realizado, 
deve incluir, no mínimo, um teste da resistência às FQ e aos AISL utilizado no país. Se o 
TSA fenotípico para medicamentos de segunda linha não estiver disponível no país, as 
amostras ou os isolados podem ser enviados para um laboratório externo para serem 
testados (p. ex., um laboratório de referência supranacional da OMS).

1. O doente deve iniciar prontamente um regime para TB-MR de acordo com as diretrizes 
nacionais. Os doentes podem iniciar um regime para TB-MR mais curto se forem 
avaliados como tendo um baixo risco de resistência às FQ e aos AISL e satisfizerem 
os requisitos de elegibilidade. Em doentes com elevado risco de resistência ou em 
cenários com elevada prevalência da resistência às FQ ou aos AISL, a seleção do 
regime de tratamento a iniciar poderá ser guiada pelo SL-LPA se for possível obter 
rapidamente os resultados.

2. Transportar uma amostra de escarro ou isolado para o laboratório adequado para 
teste pelo SL-LPA.

3. Se o SL-LPA detectar uma ou mais mutações associadas à resistência a uma FQ, 
a um AISL ou a ambos, o doente deve iniciar um regime de tratamento para TB-
MR individualizado tendo em consideração a utilização de novos medicamentos e 
fluoroquinolonas de última geração. Note-se que a resistência cruzada entre as FQ 
individuais ou entre AISL individuais é complexa e não é totalmente compreendida; 
existem dados limitados sobre a capacidade do SL-LPA identificar a resistência 
cruzada.

ALGORITMO 3
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4. Se o SL-LPA for negativo para mutações associadas à resistência às FQ e aos AISL, o 
doente deve ser avaliado para elegibilidade para um regime para TB-MR mais curto.

a. O regime para TB-MR mais curto pode ser utilizado em doentes com TB-MR que 
não tenham as seguintes condições: 1) resistência confirmada, ou suspeita de 
ineficácia, a um dos medicamentos (exceto isoniazida) do regime de TB-MR mais 
curto para o qual exista um TSA confiável, 2) exposição anterior por um período 
superior a um mês a um dos medicamentos de segunda linha do regime de TB-MR 
mais curto, 3) intolerância a um ou mais medicamentos do regime de TB-MR mais 
curto ou risco aumentado de toxicidade, 4) gravidez ou 5) doença extrapulmonar.

i. Os doentes elegíveis devem ser colocados num regime para TB-MR mais curto 
de acordo com as diretrizes nacionais.

ii. Para doentes elegíveis em risco de terem TB resistente às FQ ou aos AISL (p. 
ex., com base nos padrões de resistência a medicamentos do país), deve-se 
reencaminhar uma amostra para cultura e TSA fenotípico, se tal capacidade 
de teste estiver disponível. No mínimo, o TSA fenotípico deve incluir o teste da 
resistência às FQ e aos AISL utilizado no país.

iii. Está disponível um TSA confiável para as FQ e AISL. Apesar de ser tecnicamente 
difícil, está disponível também um TSA confiável para a pirazinamida, podendo 
a resistência à pirazinamida no início do tratamento ser considerada como um 
critério de exclusão. Não está disponível um TSA confiável para o etambutol 
e os outros medicamentos do regime (ou seja, protionamida, clofazimina) e 
a OMS não recomenda decisões de tratamento baseadas no TSA para estes 
medicamentos. Consulte o documento da OMS Frequently asked questions 
about the implementation of the new WHO recommendation on the use of 
the shorter MDR-TB regimen under programmatic conditions, Version: 20 
December 2016 e o documento da OMS Guidelines for the programmatic 
management of drug-resistant tuberculosis: 2016 update para uma discussão 
detalhada.

b. Se o doente não for elegível para o regime mais curto, deve-se iniciar um regime 
para TB-MR de acordo com as diretrizes nacionais.

c. Em cenários de elevada prevalência da resistência às FQ ou aos AISL ou para doentes 
considerados como tendo risco elevado de resistência, deve-se reencaminhar uma 
amostra para cultura e TSA fenotípico, se esses testes estiverem disponíveis. Se o 
TSA fenotípico para as FQ e os AISL não estiver disponível no país, as amostras ou 
os isolados podem ser enviados para um laboratório externo para serem testados 
(p. ex., um laboratório de referência supranacional da OMS). No mínimo, o TSA 
fenotípico deve incluir o teste da resistência às FQ e aos AISL utilizado no país. 
O regime deve ser modificado conforme necessário com base nos resultados do 
TSA fenotípico.

5. Para todos os doentes, a monitorização do tratamento deve incluir a colheita de 
amostras para cultura, conforme descrito no documento da OMS Guidelines for the 
programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2016 update. Qualquer 
cultura positiva sugestiva de falência do tratamento deve ser submetida a um 
TSA fenotípico, se disponível. No mínimo, o TSA fenotípico deve incluir o teste da 
resistência às FQ e AISL utilizado no país. O regime deve ser modificado conforme 
necessário com base nos resultados do TSA.

Considerações sobre a utilização do SL-LPA:

O teste SL-LPA, realizado diretamente do escarro de doentes com TB-RR ou TB-MR, 
detectará 86% dos doentes com resistência às FQ e 87% dos doentes com resistência 
aos AISL e raramente produzirá um resultado positivo para doentes sem resistência, 
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conforme descrito no documento de orientações de políticas da OMS de 2016 The use of 
molecular line probe assays for the detection of resistance to second-line anti-tuberculosis 
drugs. Por esta razão, a OMS recomenda que as decisões de tratamento sejam tomadas 
com base nos resultados do SL-LPA tendo em contas as seguintes considerações:

• Apesar da boa especificidade e sensibilidade do SL-LPA na detecção da resistência às 
FQ (sensibilidade agrupada de 86% e especificidade de 99% em comparação com o 
TSA fenotípico) e resistência aos AISL (sensibilidade agrupada de 87% e especificidade 
de 99% em comparação com o TSA fenotípico), é necessária uma cultura e um TSA 
fenotípico para excluir totalmente a resistência a medicamentos individuais destas 
classes, como também a outros medicamentos de segunda linha. O TSA fenotípico 
pode ser especialmente necessário em cenários com elevada probabilidade de 
resistência às FQ ou aos AISL, ou a ambos, de modo a excluir a resistência quando o 
SL-LPA não detectar mutações associadas a resistência.

• O SL-LPA não determina a resistência a medicamentos individuais da classe de FQ. 
As mutações que conferem resistência detectadas pelo SL-LPA têm uma elevada 
correlação com a resistência fenotípica à ofloxacina e à levofloxacina. Porém, não 
está clara a correlação destas mutações com a resistência fenotípica ou clinicamente 
significativa à moxifloxacina e à gatifloxacina. A inclusão da moxifloxacina ou da 
gatifloxacina num regime para TB-MR é melhor guiada pelos resultados do TSA 
fenotípico.

• O SL-LPA tem elevada especificidade na detecção das mutações que conferem 
resistência no gene rrs, estando estas mutações altamente correlacionadas com a 
resistência fenotípica a cada um dos AISL (canamicina, amicacina e capreomicina). 
Todavia, as mutações na região do promotor eis estão correlacionadas apenas com a 
resistência fenotípica à canamicina. Estas mutações também conferem um aumento 
na concentração inibitória mínima (CIM) para a amicacina, mas o significado clínico 
deste aumento não é conhecido.
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Algoritmo 4: algoritmo para avaliação de pessoas quanto a TB em 
PVVIH que estejam gravemente doentes com sinais de perigo ou que 
tenham contagens de CD4 ≤ 100 células/μl

Pessoas a ser avaliadas para TB1 que sejam VIH positivas ou cujo estado seja desconhecido2 e se 
encontrem gravemente doentes com sinais de perigo3 ou tenham contagens de CD4 < 100 células/μl

• Colher 1 amostra e realizar o Xpert MTB/RIF4 (teste preferencial)

• Considerar utilizar o ensaio de lipoarabinomanano de fluxo lateral (LF-LAM) na urina5 

• Realizar avaliações clínicas adicionais para TB

 — Iniciar o tratamento com antibióticos para infeções bacterianas6 
 — Considerar o tratamento para pneumonia por Pneumocystis
 — Radiografia torácica, se disponível 

Xpert MTB/RIF,  
MTB detectado

• Seguir o 
Algoritmo 1 
para 
interpretação 
do resultado de 
Xpert MTB/RIF e 
seguimento

• Iniciar o 
tratamento  
para a TB7

Xpert MTB/RIF, MTB não detectado8  
ou nenhum teste disponível

LF-LAM  
negativo

LF-LAM  
positivo

• TB provável

• Iniciar o 
tratamento 
para a TB5

• Realizar exames 
adicionais 
para TB e 
outras doenças 
relacionadas 
com VIH9

• TB não excluída

• Avaliar a resposta clínica após 3–5 dias de tratamento com antibiótico

Agravamento clínico ou  
nenhuma melhoria

Melhoria clínica

• TB provável

• Iniciar tratamento presuntivo 
para a TB se o doente estiver 
gravemente doente com sinais de 
perigo

• Realizar exames adicionais para 
TB e outras doenças relacionadas 
com VIH9

• Realizar o tratamento com 
antibióticos parentéricos

• TB improvável, mas não 
excluída

• Realizar exames adicionais 
para TB e outras doenças 
relacionadas com VIH9 

• Considerar terapêutica 
preventiva com isoniazida

• Realizar o tratamento com 
antibióticos parentéricos

(se o teste LF-LAM for utilizado) 
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1 As pessoas a avaliar para TB incluem adultos e crianças com sinais ou sintomas sugestivos de TB ou com uma radiografia 
torácica com anomalias sugestivas de TB. Este algoritmo também pode ser seguido para a detecção do MTB utilizando 
LCR, gânglios linfáticos e amostras de outros tecidos de pessoas que estejam a ser avaliadas para TB extrapulmonar.

2 PVVIH (pessoas que vivem com VIH/SIDA) incluem pessoas que são VIH positivas ou cujo estado de VIH é desconhecido, 
mas que apresentam fortes evidências clínicas de infecção por VIH em cenários onde existe uma elevada prevalência 
do VIH ou em membros de um grupo de risco para o VIH. Para todas as pessoas com estado de VIH desconhecido, 
deve-se realizar testes de VIH de acordo com as diretrizes nacionais. Para todos os adultos que vivem com VIH/SIDA, 
independentemente da contagem de células CD4 ou do estado clínico, deve-se recomendar TAR e deve-se considerar o 
início de terapêutica preventiva com cotrimoxazol.

3 Os sinais de perigo incluem qualquer um dos seguintes: frequência respiratória > 30 por minuto, temperatura > 39 °C, 
frequência cardíaca > 120 batimentos por minuto ou impossibilidade de caminhar sem auxílio.

4 O teste Xpert MTB/RIF é o teste de diagnóstico inicial preferencial. Para pessoas que estejam a ser avaliadas para TB 
pulmonar, o escarro é a amostra preferível.

5 O ensaio LF-LAM pode ser utilizado para ajudar no diagnóstico de TB ativa em doentes internados ou doentes externos 
que estejam gravemente doentes com sinais de perigo, independentemente da contagem de CD4. O teste LF-LAM pode 
ser especialmente útil para doentes que não consigam produzir uma amostra de escarro. Sempre que possível, a um teste 
LF-LAM positivo devem seguir-se outros testes, tais como o Xpert MTB/RIF. Enquanto se aguarda os resultados de outros 
testes, os médicos devem considerar iniciar o tratamento da TB imediatamente com base no LF-LAM positivo e nos seus 
critérios clínicos.

6 Deve-se utilizar antibióticos com atividade antibacteriana de largo espetro de ação (exceto fluoroquinolonas).
7 Iniciar um tratamento com medicamentos anti-TB de primeira ou segunda linha com base no resultado do Xpert MTB/

RIF. Ver o Algoritmo 1.
8 Se o teste Xpert MTB/RIF não detectar o MTB, pode ser repetido utilizando uma nova amostra. Ver o Algoritmo 1 para 

uma discussão de possíveis testes de seguimento para um resultado do Xpert MTB/RIF de MTB não detectado.
9 Exames posteriores para TB podem incluir radiografia torácica, exames clínicos adicionais, um Xpert MTB/RIF repetido 

utilizando uma nova amostra ou cultura. Se o doente estiver a ser avaliado para TB extrapulmonar, deve-se obter amostras 
extrapulmonares, que devem ser enviadas para cultura, podendo realizar-se também uma ecografia abdominal.
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O Algoritmo 4 é utilizado para PVVIH que estão a ser avaliadas para TB (pulmonar 
ou extrapulmonar) que tenham uma contagem de células CD4 inferior ou igual a 
100 células/μl ou que estejam gravemente doentes independentemente da contagem 
de CD4. Este algoritmo baseia-se no Anexo 15 do documento da OMS Consolidated 
guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. 
Recommendations for a public health approach – Second edition. 

A árvore de decisão para o Algoritmo 4 é utilizada para PVVIH que estejam a ser 
avaliadas para TB que tenham uma contagem de células CD4 inferior ou igual a 100 
células/μl ou que estejam gravemente doentes independentemente da contagem 
de CD4

• Seguir o Algoritmo 1 ou 2 para todas as pessoas que estejam a ser avaliadas para 
TB, exceto PVVIH que tenham uma contagem de células CD4 inferior ou igual 
a 100  células/μl ou que estejam gravemente doentes independentemente da 
contagem de CD4.

• O Algoritmo 4 também pode ser utilizado para pessoas que estejam a ser avaliadas 
para TB pulmonar ou extrapulmonar.

• O teste Xpert MTB/RIF é o teste de diagnóstico inicial preferível para o Algoritmo 4.

• O ensaio LF-LAM na urina também pode ser utilizado para ajudar no diagnóstico de 
TB nestes indivíduos, podendo ser especialmente útil em pessoas que não produzam 
uma amostra de escarro de boa qualidade ou quando o teste Xpert MTB/RIF não 
estiver disponível.

• Deve dar-se prioridade aos testes que utilizam métodos rápidos aprovados. O exame 
microscópico de esfregaço e a cultura podem ser úteis, sobretudo quando os testes 
rápidos não detectam o MTB.

1. Avaliar o doente em relação a TB, determinar o estado do VIH e avaliar a presença 
de sinais de perigo para pessoas gravemente doentes. Em PVVIH que não estejam 
gravemente doentes, também pode ser necessário medir as contagens de células 
CD4 para avaliar a elegibilidade para teste com o ensaio LF-LAM.

a. As pessoas a serem avaliadas para TB incluem adultos e crianças com sinais ou 
sintomas sugestivos de TB (pulmonar ou extrapulmonar) ou com uma radiografia 
torácica com anomalias sugestivas de TB.

b. As PVVIH incluem pessoas que sejam VIH positivas ou pessoas cujo estado do 
VIH é desconhecido, mas que apresentam fortes evidências clínicas de infecção 
por VIH em cenários onde existe uma elevada prevalência de VIH ou entre 
membros de um grupo de risco para o VIH. Para todas as pessoas com estado 
de VIH desconhecido, deve-se realizar testes de VIH de acordo com as diretrizes 
nacionais.

c. Gravemente doente define-se como a apresentação de qualquer um dos 
seguintes sinais de perigo: frequência respiratória > 30 por minuto, temperatura 
> 39 °C, frequência cardíaca > 120 batimentos por minuto ou impossibilidade de 
caminhar sem auxílio.

2. Para PVVIH avaliadas para TB que tenham uma contagem de células CD4 inferior ou 
igual a 100 células/μl ou que estejam gravemente doentes independentemente da 
contagem de CD4:

a. Colher uma amostra e realizar o Xpert MTB/RIF. Seguir o Algoritmo 1 para 
interpretação dos resultados e testes de seguimento.
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i. Para as pessoas que estejam a ser avaliadas para TB pulmonar, poderá 
utilizar-se amostras de escarro induzido ounatural (preferencial) e de lavado 
broncoalveolar, lavado gástrico e aspirado gástrico. Os dados de sensibilidade 
do Xpert MTB/RIF com outras amostras como, aspirados da nasofarínge, 
amostras por testes com fio (“string test”) ou amostras fecais são limitados.

ii. Para pessoas que estejam a ser avaliadas para TB extrapulmonar, recomenda-se 
o teste Xpert MTB/RIF para utilização com LCR, gânglios linfáticos e amostras 
de outros tecidos. Este teste tem, contudo, uma baixa sensibilidade para 
amostras de líquido pleural, sendo limitados os dados da sua sensibilidade em 
amostras fecais, de urina ou sangue.

b. Colher uma amostra de urina e realizar o ensaio LF-LAM.

i. Se o teste Xpert MTB estiver disponível no local, deve-se realizar o teste LF-
LAM em paralelo com o teste Xpert MTB/RIF.

ii. Um resultado LF-LAM positivo deve ser interpretado no contexto dos critérios 
clínicos, resultados da radiografia torácica (se disponível) e resultados 
bacteriológicos, incluindo o teste Xpert MTB/RIF. Enquanto se aguarda os 
resultados de outros testes, os médicos devem considerar iniciar imediatamente 
o tratamento da TB com base no resultado positivo do LF-LAM e nos critérios 
clínicos.

iii. Se o resultado de LF-LAM for negativo, reavaliar o doente e realizar testes 
adicionais de acordo com as diretrizes nacionais. Exames posteriores para 
TB podem incluir radiografia torácica, um Xpert MTB/RIF repetido, exames 
clínicos adicionais ou cultura.

c. Realizar avaliações clínicas adicionais para TB, como o início do tratamento para 
infeções bacterianas utilizando antibióticos com largo espetro de ação (exceto 
fluoroquinolonas). Considerar o tratamento para pneumonia por Pneumocystis. 
Avaliar a resposta clínica após 3-5 dias de tratamento.

i. Em caso de agravamento clínico ou ausência de melhoria após 3-5  dias de 
tratamento, iniciar mais exames para TB e outras doenças e, se o doente 
estiver gravemente doente com sinais de perigo, iniciar o tratamento de TB 
presuntivo.

ii. Em caso de melhora clínica, reavaliar a TB e outras doenças relacionadas com 
o VIH.

1. Considerar que poderá ocorrer melhora clínica se o doente tiver TB e uma 
infecção bacteriana, ou seja, não é possível excluir a TB.

2. Se houver uma suspeita clínica elevada de TB (história clínica e exame 
físico, antecedentes de TB que poderá ser reativada, radiografia torácica 
sugestiva) no doente, utilizar critérios clínicos para tomar a decisão de 
iniciar ou não o tratamento para TB.

iii. Todos os doentes devem realizar o tratamento para infeções bacterianas ou 
por Pneumocystis.

Considerações ao utilizar o teste LF-LAM:

• O teste LF-LAM não deve ser utilizado para ajudar no diagnóstico de TB noutras 
populações além das descritas no Algoritmo 4 e não deve ser utilizado como teste 
de triagem para TB.

• O LF-LAM foi concebido para utilização com amostras de urina. Não se deve utilizar 
outras amostras (p. ex., escarro, soro, LCR ou outros fluidos corporais).
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• O LF-LAM não diferencia entre as várias espécies do género Mycobacterium. 
Contudo, em áreas de elevada prevalência de TB, é provável que o antígeno LAM 
detectado numa amostra clínica seja atribuído ao MTB.

• A utilização do ensaio LF-LAM não elimina a necessidade de outros testes de 
diagnóstico de TB como o Xpert MTB/RIF ou a cultura. Estes testes são superiores 
ao teste LF-LAM na exatidão do diagnóstico e fornecem informações sobre a 
suscetibilidade aos fármacos. Sempre que possível, a um teste LF-LAM positivo 
devem seguir-se outros testes, tais como o Xpert MTB/RIF, DRR ou cultura e TSA.

• Os estudos publicados revelaram que o teste LF-LAM pode fornecer um resultado 
diferente do teste Xpert MTB/RIF ou da cultura (p. ex., LF-LAM positivo, MTB não 
detectado no Xpert MTB/RIF). Esta não é uma situação inesperada, uma vez que 
os testes têm sensibilidades diferentes e medem analitos diferentes. As decisões 
de tratamento devem basear-se nos critérios clínicos e em todas as informações 
disponíveis.
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