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Introdução

Antecedentes

A estratégia global pelo fim da TB, da Organização Mundial da Saúde (OMS), demanda um 
diagnóstico precoce da tuberculose (TB), incluindo um teste universal de suscetibilidade 
aos antimicrobianos (TSA). Um pré-requisito para que qualquer programa nacional de TB 
atinja seu objetivo é ter uma rede de laboratórios que realize diagnóstico rápido e com 
alta qualidade. Este Quadro de indicadores e metas para o fortalecimento dos laboratórios 
no âmbito da Estratégia global “Fim da TB” funciona como um guia para todos os países 
elaborarem planos de fortalecimento dos laboratórios durante o período 2016–2025. 
Os indicadores medem a capacidade dos programas de detectar a TB com acurácia e 
rapidez, usando novos métodos diagnósticos (conhecidos como diagnósticos rápidos 
recomendados pela OMS, ou DRR),1 fornecer TSA universal2 e garantir a qualidade dos testes. 
Os 12 indicadores principais serão monitorados mundialmente pela OMS, à medida que os 
países progredirem no alcance das metas; serão incluídos outros indicadores estratificados 
para o monitoramento em nivel de país, sempre que os sistemas de registro e de notificação 
o permitirem. Este quadro de indicadores complementa os quadros de indicadores da 
OMS para atividades colaborativas da TB e HIV,3 as atividades que visam a infecção latente 
da TB (as quais estão sendo finalizadas) e os 10 principais indicadores prioritários para 
monitoramento da estratégia “Fim da TB”.4

Fontes de dados necessárias

O cálculo dos indicadores relativos à detecção da TB e à cobertura dos TSA requer dados 
sobre os casos notificados de TB inscritos nos registros de TB da unidade básica de gestão 
(UBG) e não nos registros dos laboratórios5. Nos países que ainda não adotaram registros 
eletrônicos da TB, os dados necessários para estes indicadores poderão exigir inquéritos 
periódicos utilizando registros de TB da UBG, a partir de uma amostra de pacientes, 
nacionalmente representativa; não se recomenda a alteração dos formulários trimestrais de 
notificação em papel da UBG. Os dados necessários para calcular os indicadores relativos 
à qualidade dos testes serão oriundos dos relatórios da garantia da qualidade da rede de 
laboratórios.

1 Os DRR empregam técnicas moleculares para detecção da TB. 
2 Em 2016, o acesso universal aos TSA ficou definido como o acesso pelo menos ao teste da rifampicina para 

todos os pacientes com TB bacteriologicamente confirmada. Para aqueles que apresentarem resistência a 
rifampicina, acesso aos testes com fluoroquinolonas e agentes injetáveis de segunda linha, no mínimo. 

3 A Guide to monitoring and evaluation for collaborative TB/HIV: 2015 revision. Geneve: World Health 
Organization; 2015 (WHO/HTM/TB/2015.02, WHO/HIV/2015.1; http://www.who.int/tb/publications/
monitoring-evaluation-collaborative-tb-hiv/en/, acessado em 1 de outubro de 2016).

4 Implementing the End TB Strategy: the essentials: Geneve: World Health Organization; 2015 (WHO/HTM/
TB/2015.31; http://www.who.int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/, acessado em 1 de 
outubro de 2016).

5 Definitions and reporting framework for tuberculosis: 2013 revision. Geneva: World Health Organization; 2013 
(WHO/HTM/TB/2013.2; http://www.who.int/tb/publications/definitions/en/, acessado em 1 de outubro de 
2016). Ver Seção B.3.2, pp. 13–18.
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Cálculo da capacidade dos países para a realização de testes de diagnóstico 

A capacidade dos países de realizar testes de diagnóstico foi monitorada anteriormente 
por meio de indicadores e metas mundiais que descreviam o número de centros de 
microscopia por 100  000 habitantes e o número de laboratórios para culturas e TSA por 
5 milhões de habitantes. Essas metas mundiais já não são mais usadas, dado os avanços 
nas tecnologias de diagnóstico e a necessidade de metas específicas para os países que 
levam em consideração a epidemiologia e os problemas de acesso dos pacientes (como 
populações urbanas versus rurais e sistemas de transporte de amostras). Apresenta-se no 
Anexo 1 uma metodologia recomendada para calcular metas específicas dos países para 
o número de testes e serviços relativamente a cada uma das principais tecnologias de 
diagnóstico: microscopia, DRR (incluindo o ensaio Xpert MTB/RIF® [Cepheid, Sunnyvale, CA, 
Estados Unidos]), culturas e TSA.
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Indicadores para fortalecimento dos laboratórios  
no âmbito da Estratégia “Fim da TB”

Objetivo 1. Aumentar o acesso à detecção rápida e acurada da TB

Indicador 1. O algoritmo nacional do diagnóstico indica que um DRRa é o teste de diagnóstico inicial para 
todas as pessoas com sinais e sintomas de TB?

Indicador 2. Percentagem de casos novos notificados e de recidivas de TB testados com um DRR como 
teste de diagnóstico inicial.

Indicador 3. Percentagem de casos novos notificados e de recidivas de TB com confirmação 
bacteriológica.b

Indicador 4. Percentagem de locais que usam um DRR e que possuem um sistema de conectividade de 
dados para transmitir eletronicamente os resultados aos médicos e a um sistema de gestão da 
informação.

Indicador 5. A política nacional indica que o diagnóstico de TB e os testes de seguimento fornecidos pelo 
programa nacional de TB são gratuitos ou que as taxas pagas possam ser totalmente reembol-
sadas por um seguro de saúde, ou ambos, para todas as pessoas com sinais e sintomas de TB?

Objetivo 2. Alcançar o acesso universal aos TSAc

Indicador 6. A política nacional e o algoritmo do diagnóstico indicam a existência de acesso universal aos TSA?

Indicador 7. Percentagem de casos de TB notificados e bacteriologicamente confirmados com resultados 
de TSA para a rifampicina. 

Indicador 8. Percentagem de casos de TB notificados, resistentes à rifampicina, com resultados de TSA para 
fluoroquinolonas e agentes injetáveis de segunda linha.

Objetivo 3. Fortalecer a qualidade dos serviços de laboratório

Indicador 9. Percentagem de locais que realizam testes de diagnóstico e monitoramento de indicadores de 
desempenho, e que estão inscritos num sistema de AEQ para todos os métodos de diagnóstico 
realizados.

Indicador 10. Percentagem de locais com proficiência em todos os métodos de TSA realizados, obtida pela 
avaliação de um painel de AEQ. 

Indicador 11. Percentagem de laboratórios que realizam cultura, LPA ou TSA fenotípico, ou ainda uma 
combinação destes, nos quais está sendo implementado um sistema formal de gestão da 
qualidade, destinado a obter acreditação, de acordo com os padrões internacionais.

Indicador 12. O Laboratório Nacional de Referência está acreditado segundo a norma ISO 15189:2012?d,e

TSA: teste de suscetibilidade aos antimicrobianos; AEQ: avaliação externa da qualidade; LPA: ensaio com sonda em linha; DRR: diagnóstico 
rápido recomendado pela OMS.
a O DRR usa técnicas moleculares para detectar a TB.
b Um caso bacteriologicamente confirmado de TB é aquele em que uma amostra biológica é positiva por baciloscopia, cultura ou DRR.
c Em 2016, o acesso universal aos TSA ficou definido como o acesso pelo menos ao teste da rifampicina para todos os pacientes com TB 

bacteriologicamente confirmada. Para aqueles que apresentarem resistência a rifampicina, acesso aos testes com fluoroquinolonas e 
aos agentes injetáveis de segunda linha, no mínimo. Os TSA incluem métodos genotípicos (moleculares) e fenotípicos. 

d ISO 15189:2012. Medical Laboratories: requeriments for quality and competence. Geneve: International Organization for 
Standardization; 2012 (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15189:ed-3:v2:en, acessado em 1 de outubro de 2016).

e A acreditação deverá estar em harmonia com a mais recente versão da norma ISO15189.
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Descrição detalhada do quadro de indicadores:  
metas, cálculo dos indicadores e observações

Objetivo 1. Aumentar o acesso a uma rápida e acurada detecção da TB

Indicador 1. O algoritmo nacional do diagnóstico indica que um DRRa é o teste de diagnóstico 
inicial para todas as pessoas com sinais e sintomas de TB?

Meta 2020 Sim, para todos os países.
Nota: esta meta deverá ser atingida até 2018 para países com alta carga de TB e HIV, e TBMR. 

Observações 	 Pressuposto: até 2017, um novo teste de diagnóstico rápido, com sensibilidade semelhante 
ao de uma cultura líquida, para uso na rede primária de saúde – RPS (POC – “point of care”), 
será recomendado pela OMS como teste de diagnóstico inicial para todas as pessoas com 
sinais e sintomas de TB.

Indicador 2. Percentagem de casos novos notificados e de recidivas de TB testados com um DRR 
como teste de diagnóstico inicial

Meta 2020 80% de casos

Meta 2025 100% de casos 

Numerador Número de casos novos notificados e de recidivas de TB testados com um DRR como teste 
de diagnóstico inicial.

Denominador Número de casos novos notificados e de recidivas de TB.

Observações 	 Os resultados do teste DRR poderão ser positivos ou negativos.

	 Pressuposto: até 2017, um novo teste de diagnóstico rápido, com sensibilidade 
semelhante ao de uma cultura líquida, para uso em RPS, será recomendado pela OMS 
como teste de diagnóstico inicial para todas as pessoas com sinais e sintomas de TB.

	 A OMS irá monitorar este indicador nos países de renda média e baixa.

	 Sempre que os registros eletrônicos ou os inquéritos periódicos permitirem estratificação, 
o monitoramento nacional deste indicador deverá ser estratificado por grupo de 
pacientes de risco: deverá ser alcançada uma meta de 100% até final de 2018 para 
pessoas vivendo com HIV e pessoas em risco de TBR. 

	 Como indicadores adicionais de acesso dos pacientes aos testes DRR, alguns países 
podem querer monitorar a percentagem de distritos ou unidades básicas de gestão 
com DRR, ou a percentagem de amostras elegíveis a serem transferidas para locais de 
testagem com testes DRR.

	 Este indicador está incluído ainda como um dos 10 principais indicadores prioritários 
para monitorar a implementação da Estratégia “Fim da TB”.a
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Indicador 3. Percentagem de casos novos notificados e de recidivas de TB com confirmação 
bacteriológicab

Meta 2020 80% dos casos (casos de recidiva: 90%)

Meta 2025 90% dos casos (casos de recidiva: 95%)

Numerador Número de casos novos notificados e de recidivas de TB com confirmação bacteriológica

Denominador Número de casos novos notificados e de recidivas de TB

Observações 	 Pressuposto: até 2017, um novo teste de diagnóstico rápido, com sensibilidade semelhante 
ao de uma cultura líquida, para uso em RPS, será recomendado pela OMS como teste de 
diagnóstico inicial para todas as pessoas com sinais e sintomas de TB.

	 Sempre que os registros eletrônicos ou os inquéritos periódicos permitirem estratificação, 
o monitoramento nacional deste indicador deverá ser estratificado por localização 
da doença (pulmonar versus extrapulmonar), por faixa etária (crianças versus adultos) 
e por situação do HIV, dada a dificuldade da obtenção do escarro para confirmação 
bacteriológica da TB em pessoas vivendo com HIV e crianças, bem como a dificuldade em 
colher amostras para detecção da TB extrapulmonar.

	 As metas deste indicador serão analisadas e redefinidas com base nas características do 
desempenho das tecnologias existentes e em fase de desenvolvimento.

Indicador 4. Percentagem de locais que usam um DRR e que possuem um sistema de 
conectividade de dados para transmitir eletronicamente os resultados aos médicos e 
a um sistema de gestão da informação

Meta 2020 100% dos locais

Numerador Número de locais que usam um DRR nos quais foi instalado um sistema de conectividade de 
dados para transmitir eletronicamente os resultados aos médicos e a um sistema de gestão 
da informação. 

Denominador Número de locais que usam um DRR.

Observações 	 As soluções de conectividade de dados eletrônicos são capazes de disponibilizar, 
rapidamente, os resultados do teste aos médicos e aos sistemas de gestão da informação 
(incluindo um sistema de gestão da informação laboratorial ou registro eletrônico, ou 
ambos) via internet, redes de dados móveis ou mensagens de texto (SMS).

Indicador 5. A política nacional indica que o diagnóstico da TB e os testes de seguimento fornecidos 
pelo programa nacional de TB são gratuitos ou que as taxas pagas possam ser 
totalmente reembolsadas por um seguro de saúde, ou ambos, para todas as pessoas 
com sinais e sintomas de TB?

Meta 2020 Sim, para todos os países.
Nota: Esta meta deverá ser alcançada até 2018 nos países com alta carga de TB.

Observações 	 O monitoramento deste indicador pode ser verificado a partir de dados coletados 
em inquéritos de custos dos pacientes, onde estes dados não estão sujeitos ao viés 
significativo de memória por parte dos pacientes.

TBR: TB resistente aos antimicrobianos; TBMR: TB multirresistente aos antimicrobianos; RPS: rede primária de saúde; SMS: serviço de 
mensagens curtas; DRR: diagnóstico rápido recomendado pela OMS.
a Implementing the End TB Strategy: the essentials: Geneve: World Health Organization; 2015 (WHO/HTM/TB/2015.31; http://www.who.

int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/, acessado em 1 de outubro de 2016).
b Um caso bacteriologicamente confirmado de TB é aquele em que uma amostra biológica apresentou resultado positivo na 

baciloscopia, cultura ou DRR.

DescrIçãO DetalhaDa DO quaDrO De INDIcaDOres: Metas, cálculO DOs INDIcaDOres e Observações
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Objetivo 2. Alcançar o acesso universal aos TSA

Indicador 6. A política nacional e o algoritmo do diagnóstico indicam a existência de acesso 
universal aos TSA?

Meta 2020 Sim, em todos os países.
Nota: Esta meta deverá ser alcançada até 2018 nos países com alta carga de TBMR.

Observações 	 Em 2016, o acesso universal aos TSA ficou definido como o acesso pelo menos ao 
teste da rifampicina para todos os pacientes com TB bacteriologicamente confirmada. 
Para aqueles que apresentarem resistência a rifampicina, acesso aos testes com 
fluoroquinolonas e agentes injetáveis de segunda linha, no mínimo. 

	 Os TSA incluem os métodos genotípicos (moleculares) e fenotípicos.

Indicador 7. Percentagem de casos de TB notificados e bacteriologicamente confirmados com 
resultados de TSA para a rifampicina

Meta 2020 100% dos casos
Nota: Esta meta deverá ser alcançada até 2018 nos países com alta carga de TBMR.

Numerador Número de casos de TB notificados e bacteriologicamente confirmados com resultados de 
TSA para a rifampicina.

Denominador Número de casos de TB notificados e bacteriologicamente confirmados

Observações 	 O monitoramento deste indicador pela OMS será estratificado por novo tratamento versus 
história de tratamento prévio: uma meta de 100% deverá ser alcançada em todos os países 
até final de 2018 para pessoas com tratamento prévio. 

	 Quando os registros eletrônicos ou os inquéritos periódicos permitirem a estratificação 
por método do TSA, a percentagem de casos de TB bacteriologicamente confirmados 
com resultados de TSA para a rifampicina, usando um método molecular como o 
teste inicial de suscetibilidade aos antimicrobianos, deverá ser monitorada em nível 
nacional. Até 2020, o método inicial deverá usar uma tecnologia molecular (genotípica), 
que atualmente inclui o ensaio Xpert MTB/RIF, LPA ou sequenciamento para todos os 
casos testados (Meta 2020: 100% de casos).

	 Em cenários com alta frequência de resistência à isoniazida, os países poderão monitorar 
a percentagem de casos de TB notificados e bacteriologicamente confirmados com 
resultados de TSA para a isoniazida. 

	 Este indicador está incluído, também, como um dos 10 principais indicadores prioritários 
para monitorar a implementação da Estratégia “Fim da TB”.a



7

Indicador 8. Percentagem de casos notificados de TB resistente à rifampicina, com resultados de 
TSA para fluoroquinolonas e agentes injetáveis de segunda linha

Meta 2020 100% dos casos

Numerador Número de casos notificados de TBRR, com resultados de TSA para fluoroquinolonas e 
agentes injetáveis de segunda linha.

Denominador Número de casos notificados de TBRR. 

Observações 	 Os agentes anti-TB de segunda linha incluem fluoroquinolonas e agentes injetáveis, 
conforme especificado nas orientações nacionais. Os agentes anti-TB atualmente testados 
estarão sujeitos a alterações, de acordo com futuras recomendações da OMS sobre os TSA 
e regimes de tratamento. Os resultados dos TSA incluem os dos métodos moleculares (por 
exemplo, LPA) ou culturas líquidas.

TSA: Teste de suscetibilidade aos antimicrobianos; LPA: ensaio com sonda em linha; TBMR: TB multirresistente; TBRR: TB resistente à 
rifampicina.
a Implementing the End TB Strategy: the essentials: Geneve: World Health Organization; 2015 (WHO/HTM/TB/2015.31; http://www.who.

int/tb/publications/2015/The_Essentials_to_End_TB/en/, acessado em 1 de outubro de 2016).

Objetivo 3. Fortalecer a qualidade dos serviços de laboratório

Indicador 9. Percentagem de locais que realizam testes de diagnóstico e monitoramento de 
indicadores de desempenho, e que estão inscritos num sistema de AEQ para todos os 
métodos de diagnóstico realizadosa

Meta 2020 100% de locais 

Numerador Número de locais que realizam testes de diagnóstico (estratificados por tipo de teste) e 
monitoram indicadores de desempenho, e estão inscritos num sistema de AEQ para todos os 
métodos de diagnóstico realizados, como definido nas observações que se seguem. 

Denominador Número de locais de testagem (estratificados por tipo de teste de diagnóstico)

Observações 	 O monitoramento deste indicador deverá ser estratificado por tipo de teste de 
diagnóstico: Baciloscopia, DRR (incluindo o teste Xpert MTB/RIF), LPA, cultura ou TSA 
fenotípico.

	 Para o DRR, os indicadores fundamentais do desempenho deverão ser monitorados, pelo 
menos, mensalmente e o monitoramento remoto deverá ser feito através de um sistema 
de conectividade de dados.

	 A AEQ deverá incluir visitas regulares de supervisão e testagem por painel (ou reverificação 
de esfregaço em lâminas, no de caso de baciloscopia), de acordo com o sistema nacional.

DescrIçãO DetalhaDa DO quaDrO De INDIcaDOres: Metas, cálculO DOs INDIcaDOres e Observações
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Indicador 10. Percentagem de locais com proficiência em todos os métodos de TSA realizados, 
obtida pela avaliação de um painel de AEQ 

Meta 2020 100%

Numerador Número de locais com proficiência obtida pela avaliação de um painel de AEQ, como 
definido nas observações abaixo.

Denominador Número de locais que realizam TSA.

Observações 	 O monitoramento deste indicador deverá ser estratificado por TSA de primeira e de 
segunda linha.

	 O TSA inclui os métodos fenotípico e molecular.

	 A proficiência por painel deverá ser realizada, pelo menos, anualmente.

	 A proficiência demonstrada é definida como um local que alcança resultados satisfatórios, 
segundo os critérios pré-determinados no programa de AEQ, com o painel testado 
anualmente.

Indicador 11.  Percentagem de laboratórios que realizam cultura, LPA ou TSA fenotípicos, ou ainda 
uma combinação destes, nos quais está sendo implementado um sistema formal 
de gestão da qualidade, destinado a obter acreditação, de acordo com os padrões 
internacionais.

Meta 2020 50% dos laboratórios

Meta 2025 100% dos laboratórios

Numerador Número de laboratórios que realizam cultura, LPA ou TSA fenotípico, ou ainda uma 
combinação destes, nos quais está sendo implementado um sistema formal de gestão da 
qualidade, destinado a obter acreditação, de acordo com os padrões internacionais.

Denominador Número de laboratórios que realizam cultura, LPA ou TSA fenotípico, ou ainda uma 
combinação destes.

Observações 	 As evidências de que os laboratórios implementaram um sistema formal de gestão da 
qualidade incluem uma avaliação inicial desse sistema, usando uma lista de verificação 
reconhecida, com base na norma ISO 15189:2012, formulando um plano de ação para 
melhoria da qualidade e começando a implementar as recomendações. Essa lista de 
verificação deverá especificar requisitos de qualidade e competência, destinados a 
desenvolver e melhorar os serviços dos laboratórios da TB, visando melhoria da qualidade 
segundo a norma ISO 15189:2012.b,c

Indicador 12. O Laboratório Nacional de Referência está acreditado segundo a norma ISO 
15189:2012?b,c 

Meta 2020 Sim, para todos os países com alta carga de TB. 

Meta 2025 Sim, para todos os países.

TSA: teste de suscetibilidade aos antimicrobianos; AEQ: avaliação externa da qualidade; LPA: ensaio com sonda em linha; DRR: diagnóstico 
rápido recomendado pela OMS.
a Guide for providing technical support to TB laboratories in low-and middle-income countries. Geneva: Global Laboratory Initiative, Stop 

TB Partnership; 2015(http://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/guideforprovidingtechnicalsupport_gb_web.pdf, acessado em 1 de 
outubro de 2016). Ver Seção 2.3.2h. Quality indicator monitoring.

b ISO 15189:2012. Medical Laboratories: requirements for quality and competence. Geneve: International Organization for 
Standardization; 2012 (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15189:ed-3:v2:en, acessado em 1 de outubro de 2016).

c A acreditação deverá estar em harmonia com a mais recente versão da norma ISO 15189.
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Anexo 1. Metodologia recomendada  
para o cálculo das metas específicas de cada país 

Metodologia recomendada para o cálculo das metas específicas de cada 
país relativas a baciloscopia, DRR (incluindo o método Xpert MTB/RIF), 
culturas e capacidades para os TSA: 2016–2020

Observações: 
Os dados em vermelho podem ser modificados pelos países, com base nos seus dados 
reais ou algoritmos. Os métodos propostos não consideram a eventual utilização futura de 
biomarcadores para triagem da TB.

Está disponível uma planilha em Excel para o cálculo destas metas em http://www.who.int/
tb/publications/labindicators.

Os números nos cálculos dos exemplos foram arredondados para o milhar mais próximo.

Baciloscopia
Em consonância com o objetivo de aumentar o acesso dos pacientes a métodos mais 
rápidos e acurados recomendados pela OMS (DRR), todos os países devem visar a 
eliminação gradual da baciloscopia como teste de diagnóstico inicial até, no máximo, 2025. 
Atualmente, a baciloscopia é necessária em todos os países para o monitoramento da 
resposta ao tratamento dos pacientes com TB.

Cálculos para o planejamento do número de baciloscopias e de microscópios até ao 
final de 2020 (introdução faseada no período de 2016 a 2020)

Pressupostos
Em 2020, 20% dos adultos HIV negativos, não tratados anteriormente, que apresentem 
sinais e sintomas de TB farão a baciloscopia como teste de diagnóstico inicial (2 amostras 
por pessoa), e o seguimento de todos os casos de TB sensível aos antimicrobianos será 
efetuado pela baciloscopia para monitoramento do tratamento (3 consultas [no 2º, 5º e 
6º meses], com 2 amostras por consulta). A taxa de baciloscopias com resultado positivo 
se manterá nos 10% (1 caso de baciloscopia positiva para cada 10 pessoas com sinais e 
sintomas de TB).

Soma de baciloscopias em 2020 = a + b
a. Número anual de baciloscopias de diagnóstico em 2020 = 20% de casos novos de adultos 

HIV negativos com baciloscopia positiva (ou casos bacteriologicamente confirmados 
como indicador) x 10 (número de pessoas com sinais e sintomas que é necessário 
rastrear para se encontrar um caso) x 2 baciloscopias por consulta.

b. Número anual de baciloscopias de seguimento para monitoramento do tratamento em 
2020 = número de casos de TB pulmonar x 3 consultas x 2 baciloscopias por consulta.
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Número de unidades para baciloscopia em 2020
Os países não devem investir em novas instalações para baciloscopias. Os que adotaram o 
DRR como teste de diagnóstico inicial para todas as pessoas com sinais e sintomas de TB e 
que estabeleceram sistemas confiáveis de fornecimento de DRR e de encaminhamento de 
amostras podem criar polos de referência para a baciloscopia destinada ao monitoramento 
do tratamento. Os locais existentes que realizam a baciloscopia podem ser modernizados 
recorrendo a tecnologia de microscopia com diodos emissores de luz (ou LED – Light 
Emitting Diode) para melhorar a eficácia e eficiência dos testes.

Método Xpert MTB/RIF (ou futuras tecnologias análogas)
Em consonância com os objetivos que visam melhorar o acesso dos pacientes a um DRR 
rápido e acurado, bem como ao TSA universal para a resistência à rifampicina, os países 
devem incrementar o acesso ao método Xpert MTB/RIF (ou a uma futura tecnologia análoga) 
como teste de diagnóstico inicial e como teste de resistência à rifampicina. Tecnologias do 
futuro que separam a detecção da TB dos TSA exigiriam cálculos diferentes, dependendo 
dos grupos-alvo de pacientes.

Cálculos para o planejamento do número de testes Xpert MTB/RIF e de equipamento 
de GeneXpert até ao final de 2020 (introdução faseada no período de 2016 a 2020)

Pressupostos
Em 2020, o ensaio Xpert MTB/RIF será usado como teste de diagnóstico inicial para 100% de 
todas as pessoas HIV positivas que apresentem sinais e sintomas de TB, 100% das crianças 
com sinais e sintomas de TB, 100% de todas as pessoas em risco de contrair TBR, 80% dos 
adultos HIV negativos não tratados anteriormente que apresentem sinais e sintomas de TB e 
a 100% de casos novos de TB, como teste de suscetibilidade aos antimicrobianos.

Soma de testes Xpert MTB/RIF em 2020 = a + b + c + d + e
O número anual de testes Xpert MTB/RIF em 2020 incluirá:

a. Pessoas vivendo com o HIV com sinais e sintomas de TB = número anual de pessoas 
vivendo com HIV sob cuidados médicos x % de pessoas vivendo com HIV sob cuidados 
médicos clinicamente investigadas para TB x número médio de vezes por ano em que a 
investigação clinica para TB é realizada por pessoa (2 vezes) x % de pessoas que foram 
investigadas e que apresentaram sinais e sintomas de TB (15%) x % de cobertura do 
teste Xpert MTB/RIF (% dos que apresentaram sinais e sintomas de TB que terão acesso 
ao teste Xpert MTB/RIF).

b. Crianças com sinais e sintomas de TB = número anual de casos notificados de TB infantil 
x 4 em locais com alta prevalência de HIV (em locais com alta prevalência de HIV, entre 
25% e 33% das crianças com sinais e sintomas de TB serão notificadas como casos de 
TB, muitas vezes com base em resultados clínicos e radiológicos; isso resulta num fator 
3 ou 4, necessário para calcular o número de crianças que precisarão ser testadas, para 
que haja 1 caso de TB a ser notificado) ou x 6 em locais com baixa prevalência de HIV (em 
locais com baixa prevalência de HIV, será uma percentagem mais baixa das crianças com 
sinais e sintomas de TB a ser diagnosticada e notificada como casos de TB; um fator 6 
significa que, de 6 crianças com sinais e sintomas de TB, 1 será notificada como caso de 
TB).
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c. Pessoas em risco de contrair TBR = pessoas com sinais e sintomas de TB com histórico de 
tratamento bem sucedido (4 x recidivas) + outras pessoas com histórico de tratamento 
(casos anteriormente tratados – recidivas) + contatos dos casos com TBRR (4 x número 
de casos de TBRR). Em locais com alta frequência de TBMR, todas as pessoas com sinais 
e sintomas de TB e respectivos contatos devem ser avaliados, utilizando o método Xpert 
MTB/RIF como teste de diagnóstico inicial.

d. Adultos HIV negativos com sinais e sintomas de TB não tratados anteriormente = 
80% de casos novos de TB com baciloscopia positiva (ou casos bacteriologicamente 
confirmados como indicador) x 10 (número de pessoas com sinais e sintomas de TB que 
é necessário rastrear para se encontrar um caso) x % de pacientes com TB que são HIV 
negativos x % de pacientes adultos com TB.

e. Casos de TB para TSA = 100% x [casos novos de TB – (casos nos grupos a + b + d acima, 
testados por Xpert MTB/RIF como teste de diagnóstico inicial)].

Número de equipamentos GeneXpert em 2020
Ao se planejar a capacidade necessária do teste Xpert MTB/RIF e aquisição de novos 
equipamentos GeneXpert, deve se ponderar primeiro o rendimento dos equipamentos 
existentes e a necessidade de intervenções programadas para incrementar a sua 
utilização, melhorando a sensibilização dos médicos, adotando algoritmos de diagnóstico 
mais abrangentes que cubram mais grupos de pacientes e fortalecendo os sistemas de 
encaminhamento de amostras. O número de equipamentos GeneXpert necessários 
para alcançar a meta de testes deve ser calculado por módulos, no pressuposto de que é 
esperado que cada módulo execute uma média de 3 testes por cada dia de trabalho (12 
testes por equipamento GeneXpert de 4 módulos) x 240 dias de trabalho por ano. Se as 
horas de trabalho não permitirem uma produção de 720 testes/módulo por ano (3 testes 
por módulo/dia), deve ser considerada então uma produtividade baseada em dados reais, 
devendo ser aumentado o número de módulos. Na medida do possível, deverá se calcular 
o número e localização do equipamento de forma ascendente: o número de casos por 
unidade ou por distrito seria utilizado no algoritmo acima para permitir uma expectativa de 
cobertura realista. Os equipamentos GeneXpert podem incluir 1, 2, 4, 16 ou mais módulos, 
dependendo do rendimento necessário a cada unidade. Alcançar a meta de rendimento 
exige a manutenção permanente dos equipamentos, o que inclui a utilização de garantias 
extendidas. 

Culturas e TSA

Cálculos para o planejamento do número de culturas e TSA e de unidades para exames 
de culturas e TSA até ao final de 2020 (introdução faseada no período de 2016 a 2020)

Pressupostos
Até ao final de 2020, os DRR com sensibilidade semelhante à da cultura líquida, inclusive 
para as pessoas que vivem com HIV, deverão substituir a necessidade da cultura como 
teste de diagnóstico. A cultura continuará a ser necessária para a realização do TSA e para 
o monitoramento mensal do tratamento dos pacientes com TBRR. Os métodos genotípicos 
rápidos de TSA (incluindo o LPA), assim como os métodos de TSA fenotípicos realizados a 
partir da cultura, devem ser feitos tendo por base os agentes anti-TB usados nos algoritmos 
nacionais de tratamento. 

aNexO 1. MetODOlOgIa recOMeNDaDa para O cálculO Das Metas específIcas De caDa país
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A soma dos exames de culturas e TSA devem ser iguais (a + b) x 1,1 para 
contabilizar os 10% de exames adicionais necessários para o controle de 
qualidade, testes de controle e repetição de testes
O número anual de exames de culturas/TSA em 2020 incluirá:

a.  Número de TSA no momento do diagnóstico = número de casos de TBRR detectados 
com DRR.

b.  Número de culturas para monitoramento do tratamento de casos de TBRR = número 
de casos de TBRR admitidos para tratamento x 18 (cultura mensal para o tempo de 
tratamento; a ser ajustado se forem usados regimes mais curtos) x 1 cultura por mês.

Número de unidades para culturas e TSA em 2020
O número necessário de unidades para realização de culturas e TSA deve ser calculado com 
base no rendimento médio da cada unidade por país e pelos tipos de testes realizados (em 
média, uma dada unidade pode efetuar 10 000 exames por ano).
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Exemplo 1: País africano com alta frequência de TBMR e alta frequência de HIV 

Epidemiologia da TB: 2015
tIpO De tb Nº. De casOs

Pulmonar, confirmada bacteriologicamente
 Casos novos  24 500

 Casos de recidiva  1 500

Pulmonar, diagnosticada clinicamente
 Casos novos  23 500

 Casos de recidiva  2 000

Extrapulmonar
 Casos novos  6 000

 Casos de recidiva  500

Casos tratados anteriormente, excluindo recidivas  500

Total de casos notificados 58 500

nº. (%) de casos de TB em crianças 3 750 (6,5%)

% de pacientes com TB HIV positivos 52% 

% de pacientes com TB HIV negativos 48%

HIV positivos avaliados clinicamente para TB 550 000

% estimada de casos de TBMR
 Casos novos  4%

 Casos tratados anteriormente 15%

TBRR confirmada laboratorialmente incluindo os casos de TBMR 
(TBRR estimada incluindo TBMR, entre os casos de TB notificados)

500 (2 500)

TBMR: TB multirresistente; TBRR: TB resistente à rifampicina

Número de baciloscopias: 2020
a. Número anual de baciloscopias de diagnóstico = 20% de novos casos de adultos HIV 

negativos com baciloscopia positiva (ou casos bacteriologicamente confirmados como 
indicador) x 10 (número de pessoas com sinais ou sintomas que é necessário rastrear 
para se encontrar um caso) x 2 baciloscopias por consulta = 20% x 24 500 casos novos 
bacteriologicamente confirmados x 48% (% de pacientes que são HIV negativos) x 
93,5% (6,5% dos pacientes são crianças) x 10 x 2 baciloscopias por consulta = 44 000 
baciloscopias.

b. Número anual de baciloscopias de seguimento em 2020 = número de casos de TB 
pulmonar x 3 consultas x 2 baciloscopias por consulta = 52  000 x 3 consultas x 2 
baciloscopias por consulta = 310 000 baciloscopias.

Soma: 354 000 baciloscopias em 2020.

Número de testes Xpert MTB/RIF (ou futuras tecnologias análogas): 2020
a. Pessoas vivendo com o HIV que apresentam sinais e sintomas de TB = número anual 

de pessoas vivendo com HIV sob cuidados médicos x % de pessoas vivendo com HIV 
sob cuidados médicos clinicamente investigadas para TB x número médio de vezes por 

aNexO 1. MetODOlOgIa recOMeNDaDa para O cálculO Das Metas específIcas De caDa país
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ano em que é efetuada a investigação clínica para TB (2 vezes) x % de pessoas avaliadas 
clinicamente nas quais se encontram sinais e sintomas de TB x % de cobertura dos testes 
Xpert MTB/RIF = 550 000 x 2 x 15% x 100% = 165 000.

b. Crianças com sinais e sintomas de TB = casos notificados de TB infantil x 4 em locais com 
alta prevalência de HIV = 3 750 casos x 4 = 15 000.

c. Pessoas em risco de contrair TBR = pessoas com sinais e sintomas de TB com histórico 
de tratamento bem sucedido (4 x 4 000) + outras pessoas com histórico de tratamento 
(casos tratados anteriormente – recidivas = 500) + contatos dos casos com TBRR (500 em 
2015, que se prevê que aumente para 2 500 em 2020 = 4 x 2 500) = 16 000 + 500 + 10 000 = 
26 500.

d. 80% de adultos HIV negativos não tratados com sinais e sintomas de TB = 80% de casos 
novos de TB com baciloscopia positiva (ou casos confirmados bacteriologicamente 
como indicador) x 10 (número de pessoas com sinais e sintomas que é necessário 
rastrear para se encontrar um caso) x % de pacientes HIV negativos com TB x % de 
pacientes adultos = 80% x 24 500 x 10 x 48% x 93,5% = 88 000.

e. Casos de TB para TSA = casos novos de TB (54 000) - número de casos novos de TB a 
serem submetidos ao Xpert MTB/RIF como teste de diagnóstico inicial (pessoas vivendo 
com HIV + crianças + 80% de casos novos de adultos HIV negativos) = (54 000 x 52%) + 
(54 000 x 6,5%) + (54 000 x 48% x 80% x 93,5%) = 54 000 - 51 000 = 3 000 x 100% = 3 000.

Soma: 298 000 testes Xpert MTB/RIF em 2020.

Número de unidades com equipamento GeneXpert: 2020
Assim, 298 000 testes/720 testes/módulos por ano = 414 módulos em 2020, repartidos por 
equipamento GeneXpert, compreendendo um número de módulos que pode variar (por 
exemplo, 1, 2, 4 ou 16 módulos). Pode se instalar um ou mais equipamentos GeneXpert 
numa dada unidade, consoante as redes de transporte de amostras. 

Número de culturas e testes de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA): 2020
Presume-se que o número de casos de TBRR = 500 em 2015 que se espera que aumente 
para 2 500 em 2020. Número de TSA a ser realizados = 2 500.

Em relação às culturas para monitoramento do tratamento de casos de TBRR: número de 
casos de TBRR admitidos para tratamento x 18 (cultura mensal para 18 meses, com 1 tubo 
por teste) x 1 cultura por mês = 2 500 x 18 = 45 000.

Deve-se contar com 10% de exames adicionais, destinados ao controle de qualidade e à 
repetição de testes = 45 000 culturas x 1,1 e 2 500 TSA x 1,1.

Soma: 50 000 culturas e 3 000 TSA = 53 000 exames em 2020.

Número de unidades para exames de culturas e testes de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA): 2020
Para 53 000 exames/10 000 exames por ano = 5 laboratórios para exames de culturas e TSA.
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Exemplo 2: País africano com baixa frequência de TBMR e alta frequência de HIV

Epidemiologia da TB: 2015
tIpO De tb Nº. De casOs

Pulmonar, confirmada bacteriologicamente
 Casos novos 24 500

 Casos de recidivas  800

Pulmonar, diagnosticada clinicamente
 Casos novos 23 500

 Casos de recidiva  1 000

Extrapulmonar
 Casos novos  6 000

 Casos de recidiva  500

Casos tratados anteriormente, excluindo recidivas  500

Total de casos notificados  56 800

nº. (%) de casos de TB em crianças  3 700 (6,5%)

% de pacientes com TB HIV positivos  52%

% de pacientes com TB HIV negativos  48%

HIV positivos avaliados clinicamente para TB  550 000

% estimada de casos de TBMR
 Casos novos  1%

 Casos tratados anteriormente  10%

TBRR confirmada laboratorialmente incluindo os casos de 
TBMR (TBRR estimada incluindo TBMR, entre os casos de TB 
notificados)

 200 (600)

TBMR: TB multirresistente; TBRR: TB resistente à rifampicina

Número de baciloscopias: 2020
a. Número anual de baciloscopias de diagnóstico = 20% de casos novos de adultos HIV 

negativos com baciloscopia positiva (ou confirmados bacteriologicamente como 
indicador) x 10 (número de pessoas com sinais e sintomas que é necessário rastrear 
para se encontrar um caso) x 2 baciloscopias por consulta = 20% x 24  500 casos 
bacteriologicamente confirmados x 48% (% de pacientes HIV negativos) x 93,5% (6,5% 
dos pacientes são crianças) x 10 x 2 baciloscopias por consulta = 44  000 exames de 
baciloscopias.

b. Número anual de baciloscopias de seguimento em 2020 = número de casos de TB 
pulmonar x 3 consultas x 2 baciloscopias por consulta = 50  300 x 3 consultas x 2 
baciloscopiaspor consulta = 302 000 baciloscopias.

Soma: 346 000 baciloscopias em 2020.

Número de testes Xpert MTB/RIF (ou futuras tecnologias análogas): 2020
a.  Pessoas vivendo com HIV que apresentam sinais e sintomas de TB = Número anual de 

pessoas vivendo com HIV sob cuidados médicos x % de pessoas vivendo comHIV sob 

aNexO 1. MetODOlOgIa recOMeNDaDa para O cálculO Das Metas específIcas De caDa país
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cuidados médicos e clinicamente investigadas para TB x número médio de vezes por 
ano em que é efetuada a investigação clinica para TB (2 vezes) x % de pessoas avaliadas 
clinicamente nas quais se encontraram sinais e sintomas de TB x % da cobertura do teste 
Xpert MTB/RIF = 550 000 x 2 x 15% x 100% = 165 000.

b. Crianças com sinais e sintomas de TB = casos de TB infantil notificados x 4 em locais com 
alta prevalência de HIV = 3 700 casos x 4 = 15 000.

c.  Pessoas em risco de contrair TBR = pessoas com sinais e sintomas de TB com histórico 
de tratamento bem sucedido (4 x 2 300) + outras pessoas com histórico de tratamento 
(casos tratados anteriormente – recidivas = 500) + contatos dos casos com TBRR (200 em 
2015, que se prevê que aumente para 600 em 2020 = 4 x 600)= 9 200 + 500 + 2 400 = 12 000.

d. 80% de adultos HIV negativos não tratados com sinais e sintomas de TB = 80% de casos 
novos de TB com baciloscopia positiva (ou confirmados bacteriologicamente como 
indicador) x 10 (número de pessoas com sinais e sintomas que é necessário rastrear para 
se encontrar um caso) x % de pacientes HIV negativos com TB x % de pacientes adultos = 
80% x 24 500 x 10 x 48% x 93,5% = 88 000.

e. Casos de TB para TSA = casos novos de TB (54 000) – número de casos novos de TB que 
serão submetidos ao Xpert MTB/RIF como teste de diagnóstico inicial (pessoas vivendo 
com HIV + crianças + 80% de casos novos de adultos HIV negativos) = (54 000 x 52%) + 
(54 000 x 6,5%) + (54 000 x 48% x 80% x 93,5%) = 54 000 - 51 000 = 3 000 x 100% = 3 000.

Soma: 283 000 testes Xpert MTB/RIF em 2020.

Número de unidades com equipamento GeneXpert: 2020
Assim, 283 000 testes/720 testes/módulos por ano) = 393 módulos em 2020, repartidos por 
equipamento GeneXpert, compreendendo um número de módulos que pode variar (por 
exemplo, 1, 2, 4 ou 16 módulos). Pode se instalar um ou mais equipamentos GeneXpert 
numa dada unidade, consoante as redes de transporte de amostras.

Número de culturas e testes de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA): 2020
Presume-se que o número de casos de TBRR = 200 em 2015 que se espera que aumente para 
600 em 2020. Número de TSA a ser realizados = 600.

Em relação às culturas para o monitoramento do tratamento de casos de TBRR: número de 
casos de TBRR admitidos para tratamento x 18 (cultura mensal para 18 meses, com 1 tubo 
por teste) x 1 cultura por mês = 600 x 18 = 10 800.

Deve-se contar com 10% de exames adicionais, destinados ao controle de qualidade e à 
repetição de testes = 10 800 culturas x 1,1 e 600 TSA x 1,1.

Soma: 12 000 culturas e 660 TSA = 13 000 exames.

Número de unidades para exames de culturas e testes de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA): 2020
Para 13 000 exames/10 000 exames por ano = 1–2 unidades para exames de culturas e TSA.
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Exemplo 3: País do Leste Europeu com frequência muito alta de TBMR e baixa 
frequência de HIV

Epidemiologia da TB: 2015
tIpO De tb Nº. De casOs

Pulmonar, confirmada bacteriologicamente
 Casos novos  4 000

 Casos de recidivas  1 800

Pulmonar, diagnosticada clinicamente
 Casos novos  6 200

 Casos de recidiva  1 000

Extrapulmonar
 Casos novos  4 500

 Casos de recidiva  300

Casos tratados anteriormente, excluindo recidivas  4 500

Total de casos notificados 22 300

nº. (%) de casos de TB em crianças  2 200 (10%)

% de pacientes com TBHIV positivos  5% 

% de pacientes com TB HIV negativos ou ignorados 95%

HIV positivos avaliados clinicamente para TB  1 000

% estimada de casos de TBMR 
 Casos novos   20%

 Casos tratados anteriormente  60%

TBRR confirmada laboratorialmente incluindo os casos de TBMR 
(TBRR estimada incluindo TBMR, entre os casos de TB notificados)

 3 000 (4 000)

TBMR: TB multirresistente; TBRR: TB resistente à rifampicina

Número de baciloscopias: 2020
a. Número anual de baciloscopias de diagnóstico = 0. Dada a alta frequência de TBMR, 

todas as pessoas com sinais e sintomas de TB devem ser testadas com o ensaio Xpert 
MTB/RIF (ou futuras tecnologias análogas) como teste de diagnóstico inicial.

b. Número anual de baciloscopias de seguimento em 2020 = número de casos de TB 
pulmonar x 3 consultas x 2 baciloscopias por consulta = 17  500 x 3 consultas x 2 
baciloscopias por consulta = 105 000 baciloscopias. 

Soma: 105 000 baciloscopias em 2020.

Número de testes Xpert MTB/RIF (ou futuras tecnologias análogas): 2020
a. Pessoas vivendo com HIV que apresentam sinais e sintomas de TB = número anual 

de pessoas vivendo com HIV sob cuidados médicos x % de pessoas vivendo com HIV 
positivas sob cuidados médicos e avaliadas clinicamente para TB x número médio de 
vezes por ano em que a avaliação clínica é efetuada (2 vezes) x % de pessoas avaliadas 
clinicamente em que se encontraram sinais e sintomas de TB x % de cobertura do teste 
Xpert MTB/RIF = 1 000 x 2 x 15% x 100% = 300.

aNexO 1. MetODOlOgIa recOMeNDaDa para O cálculO Das Metas específIcas De caDa país
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b. Crianças com sinais e sintomas de TB: ver item c. Todas as pessoas com sinais e sintomas 
de TB devem ser testadas com o ensaio Xpert MTB/RIF.

c. Pessoas em risco de contrair TBR: Dada a alta frequência de TBMR, todas as pessoas 
com sinais e sintomas de TB e respectivos contatos devem ser testadas com o ensaio 
Xpert MTB/RIF (ou futuras tecnologias análogas) como teste de diagnóstico inicial.

 O número anual de pessoas com sinais e sintomas de TB = 10 x número de casos 
bacteriologicamente confirmados = 10 x 5 800 = 58 000.

 Contatos dos casos com TBRR = 4 x 4 000 = 16 000.

 Total = 74 000.

d.  80% das pessoas HIV negativas com sinais e sintomas de TB: ver item c. Todas as 
pessoas (independentemente do seu estado de HIV) com sinais e sintomas de TB devem 
ser testadas com o ensaio Xpert MTB/RIF.

e.  Casos de TB para TSA: ver item c. Todos os casos de TB terão sido testados com o ensaio 
Xpert MTB/RIF como teste de diagnóstico inicial.

Soma: 74 000 testes Xpert MTB/RIF em 2020.

Número de unidades com equipamento GeneXpert: (2020)
Assim, 74 000 testes/720 testes/módulos por ano = 103 módulos em 2020, repartidos por 
equipamento GeneXpert compreendendo um número de módulos que pode variar (por 
exemplo, 1, 2, 4 ou 16 módulos). Pode se instalar um ou mais equipamentos GeneXpert 
numa dada unidade, consoante as redes de transporte de amostras.

Número de culturas e testes de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA): 2020
Em relação ao TSA, o número de casos de TBRR = 4 000 (que se estimam a partir 2020).

Em relação às culturas de monitoramento do tratamento de casos de TBRR: número de 
casos de TBRR admitidos para tratamento x 18 (cultura mensal para 18 meses, com 1 tubo 
por teste) x 1 cultura por mês = 4 000 x 18 = 72 000.

Deve se contar com 10% de exames adicionais, destinados ao controle de qualidade e à 
repetição de testes = 72 000 culturas x 1,1 e 4 000 TSA x 1,1.

Soma: 79 200 culturas + 4 400 TSA = 84 000 exames em 2020.

Número de unidades para exames de culturas e testes de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA): 2020
Para 84 000 exames/10 000 exames por ano = 8 unidades para exames de culturas e TSA.
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Exemplo 4: País asiático com baixa frequência de TBMR e baixa frequência de HIV 

Epidemiologia da TB: 2015
tIpO De tb Nº. De casOs

Pulmonar, confirmada bacteriologicamente

 Casos novos  24 500

 Casos de recidivas  800

Pulmonar, diagnosticada clinicamente
 Casos novos  23 500

 Casos de recidiva  1 000

Extrapulmonar    
 Casos novos  6 000

 Casos de recidiva  500

Casos tratados anteriormente, excluindo recidivas  500

Total de casos notificados 56 800 

nº. (%) de casos de TB em crianças  3 700 (6,5%)

% de pacientes HIV positivos  5% 

% de pacientes com TB HIV negativos 95%

HIV positivos com avaliados clinicamente para TB 45 000

% estimada de casos de TBMR
 Casos novos  1%

 Casos tratados anteriormente 10%

TBRR confirmada laboratorialmente incluindo os casos de TBMR 
(TBRR estimada incluindo TBMR, entre os casos de TB notificados)

200 (600)

TBMR: TB multirresistente; TBRR: TB resistente à rifampicina

Número de baciloscopias : 2020
a. Número anual de baciloscopias de diagnóstico = 20% de casos novos de adultos HIV 

negativos com baciloscopia positiva (ou casos bacteriologicamente confirmados 
como indicador) x 10 (número de pessoas com sinais e sintomas que é necessário 
rastrear para se encontrar um caso) x 2 baciloscopias por consulta = 20% x 24  500 
casos bacteriologicamente confirmados x 95% (% de pacientes que são HIV negativos) 
x 93,5% (6,5% dos pacientes são crianças) x 10 x 2 baciloscopias por consulta = 87 000 
baciloscopias.

b. Número anual de baciloscopias de seguimento em 2020 = número de casos de TB 
pulmonar x 3 consultas x 2 baciloscopias por consulta = 50  300 x 3 consultas x 2 
baciloscopias por consulta = 302 000 baciloscopias.

Soma: 389 000 baciloscopias em 2020.

Número de testes Xpert MTB/RIF (ou futuras tecnologias análogas): 2020
a. Pessoas vivendo com HIV e que apresentam sinais e sintomas de TB = número anual de 

pessoas HIV positivas sob cuidados médicos x % de pessoas vivendo com HIV avaliadas 
clinicamente para TB x número médio de vezes por ano em que é feita avaliação clinica 

aNexO 1. MetODOlOgIa recOMeNDaDa para O cálculO Das Metas específIcas De caDa país



Quadro de indicadores e metas para fortalecimento dos laboratórios no âmbito da estratégia fim da tb

20

para TB (2 vezes) x % de pessoas avaliadas clinicamente em que se encontraram sinais 
e sintomas de TB x % de cobertura do teste Xpert MTB/RIF = 45 000 x 2 x 15% x 100% = 
14 000.

b.  Crianças com sinais e sintomas de TB = casos notificados de TB infantil x 6 em locais com 
baixa prevalência de HIV = 3 700 casos x 6 = 22 000.

c.  Pessoas em risco de contrair TBR = pessoas com sinais e sintomas de TB com histórico 
de tratamento bem sucedido (4 x 2 300) + outras pessoas com histórico de tratamento 
(casos tratados anteriormente – recidivas = 500) + contatos dos casos com TBRR (200 
em 2015, que se prevê que aumente para 600 em 2020 = 4 x 600) = 9 200 + 500 + 2 400 = 
12 000.

d.  80% de adultos HIV negativos não tratados anteriormente que apresentam sinais 
e sintomas de TB = 80% de casos novos de TB com baciloscopia positiva (ou casos 
bacteriologicamente confirmados como indicador) x 10 (número de pessoas com sinais 
e sintomas que é necessário rastrear para se encontrar um caso) x % de pacientes com 
TB HIV negativos x % de pacientes adultos = 80% x 24 500 x 10 x 95% x 93,5% = 174 000.

e.  Casos de TB para TSA = casos novos de TB (54 000) – número de casos novos de TB que 
serão submetidos ao Xpert MTB/RIF como teste de diagnóstico inicial (pessoas vivendo 
com HIV + crianças + 80% de casos novos de adultos HIV negativos) = (54 000 x 5%) + 
(54 000 x 6,5%) + (54 000 x 95% x 80% x 93,5%) = 54 000 – 37 000 = 17 000 x 100% = 17 000.

Soma: 239 000 testes Xpert MTB/RIF em 2020.

Número de unidades com equipamento GeneXpert: (2020)
Assim, 239 000 testes/720 testes/módulos por ano = 332 módulos em 2020, repartidos por 
equipamento GeneXpert compreendendo um número de módulos que pode variar (por 
exemplo, 1, 2, 4 ou 16 módulos). Pode-se instalar um ou mais equipamentos GeneXpert 
numa dada unidade, consoante as redes de transporte de amostras.

Número de culturas e testes de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA): 2020
Em relação ao TSA, o número de casos de TBRR = 200 em 2015, que se espera que aumente 
para 600 em 2020 = 600.

Em relação às culturas para monitoramento do tratamento de casos de TBRR: número de 
casos de TBRR admitidos para tratamento x 18 (cultura mensal para 18 meses, com 1 tubo 
por teste) x 1 cultura por mês = 600 x 18 = 10 800.

Deve contar-se com 10% de exames adicionais, destinados ao controle de qualidade e à 
repetição de testes = 10 800 culturas x 1,1 e 600 TSA  x 1,1.

Soma: 12 000 culturas e 700 TSA = 13 000 exames.

Número de unidades para culturas e testes de suscetibilidade aos antimicrobianos 
(TSA): 2020
Para 13 000 exames/10 000 exames por ano = 1–2 unidades para exames de culturas e TSA.
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