Insucesso terapêutico em doentes com tuberculose pulmonar em Portugal
Continental: um modelo preditivo de risco!
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RESUMO
Introdução: A Tuberculose (TB) continua a constituir um importante problema de
Saúde Pública ao nível global, permanecendo uma das mais graves doenças infecciosas a
par da infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), sendo causa de pesadas
disfunções familiares, sociais e económicas. Adicionalmente, os países de baixa a
moderada incidência enfrentam o desafio da reemergência da doença em subgrupos
populacionais específicos, onde o grau de controlo é menor, aumentando o risco contágio,
de surgirem casos resistentes aos medicamentos antituberculosos e consequentemente
aumentando as taxas de insucesso terapêutico.
Em Portugal, à semelhança de outros países de baixa incidência, a TB concentra-se
nos grandes centros urbanos, em particular, nos grupos tradicionais de risco acrescido de
adoecer, como os portadores de VIH, os sem-abrigo e os dependentes de drogas, entre
outros. O controlo da TB nestes grupos é fundamental para proteger toda a população.
Conseguir a cura é particularmente importante nos casos pulmonares (TBP), nos quais
taxas elevadas de insucesso terapêutico constituem um risco para os próprios e para os
seus contactos vulneráveis, pela infecciosidade associada, de onde a importância do
fenómeno em Saúde Pública.
Importa assim aprofundar o conhecimento e, se necessário, intervir neste pilar do
controlo da doença, o insucesso terapêutico. Foram objectivos deste estudo: (i)
caracterizar o insucesso terapêutico em casos de TBP em Portugal Continental, de 2000
a 2012, de forma a identificar a sua distribuição e os factores de risco individuais que
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contribuem para este resultado terapêutico; (ii) desenvolver e validar um modelo
preditivo de risco de insucesso terapêutico, com vista a auxiliar os decisores clínicos na
gestão destes casos.
Material e métodos: Este estudo consistiu num estudo de coortes retrospectivo.
Incluiu ainda uma análise de clusters espácio-temporais de insucesso, para avaliar a
necessidade de um modelo geograficamente referido.
A principal fonte de informação foi a base de dados SVIG-TB, o sistema de
vigilância epidemiológica da TB em Portugal. Foram focados os casos notificados, de
2000 a 2012, que apresentavam tuberculose-doença com localização pulmonar, com
idade superior a 15 anos, em Portugal Continental.
A definição de insucesso terapêutico utilizada neste estudo é concordante com as
categorias da WHO, considerando falha terapêutica, interrompido ou abandono, morte e
transferência ou emigração.

Os preditores estudados incluíram

os factores

sociodemográficos e económicos, comportamentais, relacionados com a doença e com o
tratamento entendidos como pertinentes para o presente estudo com base no SVIG-TB.
Para a caracterização do insucesso (objectivo i) foram determinadas medidas básicas
de estatística descritiva, bem como o cálculo das taxas de insucesso terapêutico para
Portugal Continental por distrito e por município. Foi ainda avaliada a existência de
associação estatística entre as variáveis explicativas e a variável resposta (teste de
independência do Qui-quadrado), determinadas as OR, brutas e ajustadas à idade e ao
sexo (regressão logística binária).
Para o desenvolvimento e validação do modelo de risco de insucesso terapêutico
(objectivo ii), recorreu-se igualmente à regressão logística binária, utilizando como
classes de referência as categorias reconhecidas como protectoras do insucesso. A
avaliação da performance do modelo incluiu o Omnibus tests of model coefficients, o
Hosmer and Lemeshow test, a sensibilidade, a especificidade, o Valor Preditivo Positivo
e Negativo e a determinação da curva ROC.
Na determinação da necessidade de um modelo geograficamente referido foram
identificadas zonas geográficas críticas de insucesso através de processo de clustering
espácio-temporal (de 2000 a 2011).
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Foram consideradas todas as questões éticas e legais associadas à presente
investigação, nomeadamente, pela anonimização dos dados relativos à identificação dos
doentes.
Resultados: Em Portugal Continental, a taxa de insucesso terapêutico em doentes
com TBP correspondeu a um resultado global de 11,8% (sucesso terapêutico: 88,2%),
tendo a análise por ano de notificação evidenciado valores de insucesso muito próximos
entre si. As taxas mais elevadas de insucesso terapêutico foram observadas para casos de
TBP residentes nos distritos de Lisboa (13,4%) e Porto (12,0%), em casos com idade
igual ou superior a 65 anos (19,7%), pertencentes ao sexo masculino (13,3%), de
nacionalidade estrangeira (13,3%), em trabalhadores em residências comunitárias
(25,5%) e em prisões (20,7%) - sendo os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde
(5,5%) os que apresentavam o valor mais baixo de insucesso - em casos dependentes de
álcool (15,6%), de drogas IV (30,4%) ou de outras drogas (23,2%), em reclusos (24,8%),
sem-abrigo (33,6%) ou que viviam em residências comunitárias (27,8%), com patologias
relacionadas com o pulmão (23,9%), ou com co-infecção TB/VIH (29,7%) e em doentes
com história de tratamento anterior (19,1%), ou que no decurso do tratamento revelaram
toxicidade aos fármacos (17,3%).
O modelo preditivo de insucesso terapêutico identificou os seguintes preditores: a
co-infecção TB/VIH (OR=4,93; IC95%: 3,50-6,96), a idade igual ou superior a 65 anos
(OR=4,37; IC95%: 2,64-7,22), o uso de drogas IV (OR=2,29; IC95%: 1,50-3,50), outras
patologias (excluindo VIH e Diabetes, OR=2,09; IC95%: 1,63-2,68) e a história de
tratamento anterior (OR=1,44; IC95%: 1,06-1,95).
A análise espácio-temporal permitiu identificar os clusters de Lisboa e Porto, de
2000 a 2011 e, no período de 2000 a 2003, foi identificado um terceiro cluster com 16
municípios no sul de Portugal (Albufeira, Silves, Loulé, Lagoa, Faro, Portimão, São Brás
de Alportel, Monchique, Olhão, Almodôvar, Lagos, Tavira, Aljezur, Ourique, Vila do
Bispo e Alcoutim). Foram assim testados os modelos preditivos considerando duas áreas
distintas (áreas críticas: Lisboa/Porto e áreas não críticas: restantes municípios) mas dado
que estes apresentaram piores resultados de performance foi considerado o modelo global
inicialmente desenvolvido (sem referência geográfica).
O estudo desenvolvido revela, para Portugal Continental, um cenário bastante
favorável. Tal êxito é evidenciado pelo facto de os piores resultados terapêuticos se
concentrarem em grupos mais vulneráveis de doentes, expostos a factores de insucesso
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conhecidos, quase sempre pouco numerosos e concentrados nos grandes centros urbanos
– desta forma preveníveis e identificáveis para discriminação positiva. O modelo
preditivo construído evidenciou um bom potencial na aplicação a que se destina.
Conclusões e perspectivas futuras: O resultado global de insucesso terapêutico em
doentes com TBP em Portugal Continental evidenciou cumprimento do indicador de
desempenho do Programa Nacional, o sucesso terapêutico. Mostrando-se inclusive que
os valores segundo os anos em estudo se mantêm nesta ordem de grandeza,
consistentemente superior à meta da WHO de 85%. No entanto, contrariamente ao
observado para a taxa de incidência da TB em Portugal Continental nas últimas décadas,
não é ainda observada uma desejável tendência decrescente do insucesso.
A tendência de estagnação nos valores de insucesso terapêutico e a heterogeneidade
das taxas - mais elevada nos grandes centros urbanos e em determinados sub-grupos da
população - revelam a necessidade de uma aposta forte do Programa Nacional para
contrariar estes resultados, perspectivando-se novas investigações de âmbito mais
restrito, por exemplo, focando a segunda categoria mais prevalente em Portugal
Continental, o abandono.
A análise espácio-temporal permitiu desenvolver modelos com diferenciação
geográfica, revelando interesse na aplicação contínua desta metodologia tanto na
vigilância da TB como do seu insucesso terapêutico, constituindo mais um instrumento
de auxílio à decisão do gestor do Programa para a alocação de recursos.
O modelo preditivo de risco de insucesso terapêutico foi ainda traduzido para
nomograma, o que permitirá a sua utilização corrente na consulta de diagnóstico, com
bastante facilidade e sem necessidade de recursos sofisticados, permitindo, identificar
precocemente doentes em risco que necessitem de acompanhamento diferenciado pelos
profissionais de saúde.
Em países de baixa incidência como Portugal, explorar melhor os contornos e os
factores do sucesso ou insucesso terapêutico contribui para um verdadeiro progresso do
programa de controlo. Ao observar-se que os piores resultados estão fortemente
associados a grupos de risco acrescido e a locais específicos, obtém-se fundamento para
garantir que os recursos são alocados de forma lógica, coerente, eficiente e sustentável.
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INTRODUÇÃO
A Tuberculose (TB), uma das doenças mais antigas a assolar a Humanidade,
constitui ainda um problema de saúde não controlado na população. Os progressos na
área do diagnóstico e tratamento estão longe de assegurar a eliminação da doença. Os
países mais pobres são os mais afectados, e em todos os países os mais pobres e mais
desfavorecidos contribuem para o aumento do peso da doença.
Em 2015, ainda, podiam observar-se 10,4 milhões de casos novos de TB e 1,4
milhões de mortes devido a esta doença, em que 1,2 milhões de casos são co-infectados
com o VIH (WHO, 2016).
A TB é causada pela Mycobacterium tuberculosis, uma bactéria aeróbica que se
desenvolve com maior facilidade no tecido pulmonar (TB pulmonar), podendo também
desenvolver-se em qualquer outra parte do corpo (TB extra-pulmonar) (WHO, 2016;
CDC, 2011).
Sendo o M. tuberculosis o agente etiológico necessário, não é suficiente para o
desenvolvimento da doença (Rieder, 2001). A doença é disseminada por via aérea quando
doentes com TB pulmonar expelem a bactéria. A maioria das pessoas portadoras da
bactéria não desenvolve a doença, sendo maior a probabilidade de desenvolver TB nos
doentes com o sistema imunitário comprometido como é o caso dos portadores do VIH,
por exemplo. É igualmente mais frequente entre os homens e na classe etária entre os 15–
59 anos (WHO, 2016).
Os factores de risco de adoecer estão relacionados com factores genéticos (sexo,
constituição física), ambientais (abuso de substâncias, hábitos tabágicos, alcoolismo) e
relacionados com o agente etiológico. As patologias associadas representam outro
importante factor, assim como o tempo decorrido após a infecção, a co-infecção com o
VIH/Sida, a idade e a reinfecção.
Couceiro, Santana e Nunes (2011) destacam ainda determinantes contextuais que
apresentam um papel fundamental na etiologia e história natural da doença como a
reclusão, a habitação sobrelotada, o desemprego, pessoas com baixo nível de
escolaridade, os sem-abrigo e imigrantes de países com elevada prevalência de TB.
As patologias como a Diabetes mellitus, a silicose, a insuficiência renal e história
anterior de TB com tratamento incompleto ou inadequado, são factores que potenciam
igualmente o desenvolvimento de TB activa a partir de TB latente (Hornick, 2008).
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A imigração, como factor de risco, apresenta na União Europeia um peso de 23,6%,
havendo vários países desenvolvidos com mais de 70% de casos importados. A
prevalência da multirresistência é baixa, ou muito baixa, excepto nos países do Báltico,
na Bulgária, no Chipre e na Roménia onde variam entre 8 e 22% nos casos novos (WHO,
2016).
Em Portugal (Portugal. Ministério da Saúde. DGS, 2011), a análise do peso dos
factores de risco associados à TB, para além da infecção VIH e de se ser originário de
país de alta prevalência, revela que estes têm muito pouca expressão no conjunto do total
de doentes detectados na última década (mais de 65% dos casos novos não têm nenhum
factor de risco conhecido), o que indicia um elevado potencial de transmissão na
comunidade nacional.
No contexto da crise económica como a que Portugal tem vindo a atravessar, o
controlo da TB apresenta uma importância acrescida, sendo necessário actuar nos dois
pilares que permitem a sua contenção: aumentar o diagnóstico precoce e o sucesso do
tratamento. O presente projecto pretende contribuir para promover este sucesso.
Na perspectiva da Saúde Pública, o objectivo do tratamento é a cura do doente
pulmonar, tornando-o rapidamente não contagioso. A World Health Organization na sua
estratégia global de controlo da TB estabeleceu uma meta para o sucesso terapêutico
(85%) em doentes com baciloscopia positiva, valor que Portugal ao nível nacional atingiu
em 2005. Porém, verifica-se uma acentuada heterogeneidade da incidência de TB no País
(Nunes et al., 2008), assimetria na distribuição dos factores de risco da doença (Couceiro,
Santana e Nunes, 2011) e uma elevada heterogeneidade no nível de insucesso por distrito
em Portugal Continental (Mendes, 2010).
O presente trabalho de investigação tem, assim, como finalidade contribuir para a
optimização do desempenho do Programa Nacional da Tuberculose, focando-se na
minimização do insucesso terapêutico nos casos pulmonares, e pretende desenvolver e
validar um modelo preditivo de risco de insucesso terapêutico em casos de Tuberculose
Pulmonar, com vista a auxiliar o decisor clínico na gestão dos casos em Portugal
Continental.
Este projecto insere-se numa das linhas de investigação da Escola Nacional de Saúde
Pública, que investiga o Controlo da Tuberculose Pulmonar em Portugal, nas suas
diferentes vertentes, em colaboração com a Direcção Geral da Saúde. Dá continuidade a
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trabalhos já realizados em anos anteriores ao nível de Mestrado e contribui para a
identificação e caracterização dos factores de insucesso terapêutico, informação que virá
a incorporar no referido modelo ao serviço dos profissionais de saúde, complementando
a abordagem da vertente de detecção.
O carácter inovador deste projecto está intimamente relacionado com a aplicação de
métodos epidemiológicos consolidados, bem como de ferramentas estatísticas recentes
no campo da Saúde Pública, contribuindo para um conhecimento georreferenciado dos
factores de insucesso terapêutico, com aplicação promissora no apoio aos decisores em
Saúde Pública na afectação efectiva de recursos.
Por fim, importa salientar que a presente proposta também se enquadra na
componente da Estratégia Stop TB da WHO que promove a Investigação Operacional no
controlo da TB. Apesar do elevado número de projectos de investigação operacional nesta
área, pouco se conhece dos resultados desses estudos no controlo da TB. Esta investigação
contribui para dois dos objectivos da investigação operacional nesta área, a saber: 1)
melhoria do desempenho do programa de controlo em Portugal; 2) Recolha de evidência
para recomendações locais ou internacionais em intervenções específicas (Lienhardt e
Cobelens, 2011).
A revisão da literatura efectuada identificou determinantes que condicionam o
resultado terapêutico, que podem estar relacionados com diferentes dimensões,
nomeadamente: ao nível do doente, dos serviços e da medicação. As combinações destes
determinantes estarão a originar diferentes resultados (outcomes), implicando uma
abordagem específica inicial no seguimento de cada caso de TBP, consoante a sua
combinação própria de factores. Portanto, a disponibilidade de um modelo com
capacidade preditiva para o resultado de cada doente, logo no momento do diagnóstico
da doença e da admissão no sistema de vigilância, constituirá um importante progresso.

MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se um estudo observacional, retrospectivo do tipo analítico em casos
notificados de TBP entre 2000 e 2012, permitindo a identificação dos factores de risco de
insucesso terapêutico em Portugal Continental e a consequente criação de um modelo
preditivo.

3

O estudo tem natureza retrospectiva porque a ocorrência dos factos deu-se antes da
observação, tendo sido analisados dados correspondentes a 12 anos de notificações de
casos de TBP, em dois períodos distintos de 2000-2009, para desenvolvimento do modelo
preditivo e de 2010-2012, para a sua validação.
Foram utilizados, como fonte de informação, os dados anonimizados do SVIG-TB
(Sistema de Vigilância da TB em Portugal).
No tratamento estatístico para a identificação dos factores de risco foram realizadas
análises bivariadas e múltiplas, do tipo caso-controlo, de forma a identificar,
retrospectivamente, as variáveis explicativas que podem estar associadas à diferenciação
dos grupos de resultado, estimando a OR correspondente a cada factor de risco (Aguiar e
Nunes, 2013). Foram considerados dois grupos: os casos, doentes com TBP com
resultado de insucesso, e os controlos, doentes com TBP com resultado terapêutico de
sucesso.
Para avaliar a existência de associação estatística entre as variáveis explicativas e
insucesso foi aplicado o teste de independência do Qui-quadrado (χ2), tendo os resultados
com níveis de significância inferiores ou iguais a 5% sido aceites como significativos.
Foram analisados dois períodos, 2000-2004 e 2005-2009, com base nos resultados de
investigação anterior recentemente publicada (Areias, Briz e Nunes, 2015), que
observaram para o ano de 2004, o valor de incidência mais elevado no período de 2000 a
2010, a partir do qual se observou uma diminuição progressiva.
Foi utilizada a regressão logística binária para determinar as OR, brutas e ajustadas
à idade e ao sexo, para as variáveis nas quais se verificou associação estatística em relação
à variável dependente. A variável binária de insucesso terapêutico incluiu os doentes com
resultado de tratamento completado (0-não) e os doentes com resultado de interrompido
ou abandono, insucesso, crónico, morte, transferência ou emigração (1-sim) (Portugal.
Ministério da Saúde. DGS, 2000).
A regressão logística binária foi ainda utilizada para o desenvolvimento e validação
do modelo de risco. Nesta fase, os dados foram utilizados tendo em conta dois períodos
de tempo de acordo com a seguinte abordagem: na identificação das variáveis que deviam
compor o modelo utilizaram-se os casos de TBP ocorridos entre 2000 e 2009 e, na sua
validação, os casos entre 2010 e 2012. Foram desenvolvidos diferentes modelos: modelo
global e separando nos dois períodos de tempo (2000-2004, 2005-2009).
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Para a selecção das variáveis aplicou-se o método forward stepwise (Likelihood
Ratio), entre a variável insucesso terapêutico e as variáveis explicativas que apresentaram
significância estatística na análise bivariada. A definição das classes de referência foi
baseada na revisão de literatura (maioritariamente no sentido de protectoras do insucesso)
e com base nos próprios dados em análise (dimensão de cada classe e sentido da relação)
(Hosmer, Lemeshow e Sturdivant, 2013).
Na avaliação da performance do modelo analisou-se o Omnibus tests of model
coefficients (valor p<0,05 indica um bom ajustamento do modelo) e o Hosmer and
Lemeshow test (valor p>0,05 indica um bom ajustamento do modelo) e outros parâmetros
de desempenho como a sensibilidade e a especificidade do modelo, a curva ROC, assim
como o Valor Preditivo Positivo (VPP) e o Valor Preditivo Negativo (VPN) (Florkowski,
2008).
A representação gráfica do modelo foi feita recorrendo a um nomograma, que, neste
estudo, constitui uma ferramenta para posterior utilização pelos clínicos aquando da
admissão de um caso de TBP, permitindo calcular a probabilidade de insucesso
terapêutico de acordo com alguns dos preditores identificados antes.
O clustering espácio-temporal permitiu analisar a necessidade de um modelo
geograficamente referido pela identificação de zonas geográficas críticas de insucesso. A
análise foi baseada na metodologia de Kulldorf (1997) e utilizando o software
SaTScanTM.

RESULTADOS
Caracterização geral dos casos de tuberculose pulmonar notificados de 2000 a 2010
De janeiro de 2000 a Dezembro de 2010, em Portugal Continental, foram incluídas
no SVIG-TB 54136 notificações (TB-doença e TB-infecção), das quais 28615
correspondiam a casos de TBP. Verificou-se um decréscimo do número de notificações
ao longo dos anos, de 11,2% para 6,4%, respectivamente nos anos de 2000 e 2010.
Destes casos de TBP, 26518 (93%) tiveram resultado terapêutico definido, sendo o
ano de 2010 o que apresentava, à data da análise, o maior número de doentes ainda em
tratamento (n=836).
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Ao longo do período em estudo foram os distritos de Porto e Lisboa os que tiveram
um número de casos mais elevado (n=14470, 54,6%). Já o distrito de Évora apresentou
globalmente o menor número (n=156, 0,59%).
Quanto ao perfil sociodemográfico dos casos de TBP, este mostra uma
predominância do sexo masculino (70,8%), uma idade média de 43,56±17,67 anos e uma
idade mediana de 41 anos, sendo a classe etária dos 15 aos 44 anos a que inclui o maior
número de casos (56,9%).
A maioria dos casos de TBP (93,9%) não pertencia às profissões de risco
identificadas no formulário, e de entre as profissões de risco, os trabalhadores do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) foram os notificados em maior número (4,4%).
Quanto ao local de nascimento, a maioria eram nativos (88,4%). No que diz respeito
aos grupos de risco (conforme identificados no formulário de notificação do SVIG-TB),
uma minoria era sem-abrigo (2,0%), encontrava-se a residir em residência comunitária
(3,7%) ou era recluso (1,5%).
Quanto aos factores relacionados com a doença, a maioria não tinha patologias
concomitantes. Dos que tinham, estas patologias eram principalmente VIH-positivos
(17,7%) e DM (4,8%).
O meio de detecção primordial foi através do rastreio passivo (sintomas - 90,4%,
iniciativa do doente e exame radiológico).
Uma minoria (5%) apresentava resultado “normal” no exame radiológico.
No que diz respeito os factores comportamentais estudados, observou-se que a
minoria da população em estudo tinha dependência alcoólica (18,3%), dependência de
drogas IV (11,3%) e de outras drogas (9,8%).
Os factores estudados que se relacionam com o tratamento incluem o número de
tratamentos anteriores (correspondendo 88,5% a casos novos e 11,5% a retratamentos) e
a toxicidade relevante dos fármacos (6,7% apresentaram toxicidade).
Quanto ao resultado obtido no final do tratamento, 11,8% apresentaram insucesso
terapêutico (ou seja, falha terapêutica, abandono, morte e transferência ou emigração).
Associação entre o insucesso terapêutico e os seus factores
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Todos os factores em estudo apresentaram associação estatisticamente significativa
com o insucesso terapêutico, à excepção da patologia associada DM e de resultados
radiológicos de ausência de cavitação (em comparação com o resultado radiológico
normal).
No que se refere aos factores sociodemográficos e económicos, e focando valores
de OR não ajustados, o insucesso terapêutico mostrou-se forte ou moderadamente
associado de modo positivo em casos de TBP: sem-abrigo (OR=4,29; IC95%: 3,52-5,24),
que trabalham em residência comunitária (OR=3,82; IC95%: 2,44-5,98) ou
estabelecimento prisional (OR=2,55; IC95%: 1,61-4,05), com idade ≥ 65 anos
(OR=3,44; IC95%: 2,88-4,11), 25-44 anos (OR=1,92; IC95%: 1,63-2,27) ou 45-64 anos
(OR=1,56; IC95%: 1,31-1,87), que vivem em residência comunitária (OR=3,30; IC95%:
2,82-3,87), reclusos (OR=2,72; IC95%: 2,14-3,46), do sexo masculino (OR=1,71;
IC95%: 1,56-1,88) e que nasceram fora de Portugal (OR=1,15; IC95%: 1,03-1,30).
Quanto aos factores comportamentais, a dependência de drogas IV (OR=4,48;
IC95%: 4,07-4,93), a dependência de outras drogas (OR=2,88; IC95%: 2,58-3,22) e a
dependência alcoólica (OR=1,69; IC95%: 1,53-1,86) encontravam-se associados a
resultados terapêuticos de insucesso.
O insucesso surgiu igualmente associado a outros factores relacionados com o risco
de adquirir ou desenvolver TB, nomeadamente, à co-infecção TB/VIH (OR=6,08;
IC95%: 5,49-6,74) e à existência de outras patologias (OR=1,93; IC95%: 1,74-2,14, VIH
e DM excluídas).
Como protectoras do insucesso, evidenciaram-se: as profissões do SNS (OR=0,53;
IC95%: 0,38-0,72) e a presença de cavitações (OR=0,67; IC95%: 0,56-0,80, quando
comparada com o resultado radiológico normal). O efeito protector da DM não se mostrou
estatisticamente significativo (OR=0,88; IC95%: 0,73-1,06).
Nas variáveis relacionadas com o tratamento, o insucesso encontra-se associado a
casos que apresentaram toxicidade relevante (OR=2,17; IC95%: 1,87-2,52) e a casos de
retratamento (OR=1,98; IC95%: 1,79-2,19).
Ajustando a análise ao sexo e à idade, os factores e OR calculadas não apresentaram
grandes diferenças por comparação com a análise sem ajustamento, verificando-se um
aumento destacado para a co-infecção TB/VIH (OR=7,27; IC95%: 6,48-8,15), a
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utilização de drogas IV (OR=5,96; IC95%: 5,33-6,66) e a dependência de outras drogas
(OR=3,25; IC95%: 2,89-3,66).
Assim, na análise não ajustada, foi possível observar que o insucesso terapêutico em
doentes com TBP em Portugal Continental associa-se a doentes do sexo masculino, com
idade ≥65 anos, que nasceram fora de Portugal, que trabalham em residência comunitária
ou prisional, co-infectados TB/VIH e outras co-morbilidades (excepção feita para a DM),
dependentes de drogas IV, álcool e outras drogas, reclusos, sem-abrigo, residentes em
residência comunitária, retratamentos e que apresentaram toxicidade relevante aos
fármacos.

Modelo de previsão de risco de insucesso
Para a estimação do modelo final foram desenvolvidos diferentes modelos de forma
a encontrar aquele que apresentasse o melhor desempenho explicativo e, posteriormente,
preditivo.
O modelo preditivo de risco estimado identificou os seguintes factores de insucesso
terapêutico, por ordem decrescente de OR totalmente ajustada (análise múltipla): a coinfecção TB/VIH (OR=4,93; IC95%: 3,50-6,96), a idade igual ou superior a 65 anos
(OR=4,37; IC95%: 2,64-7,22), o uso de drogas IV (OR=2,29; IC95%: 1,50-3,50), outras
patologias (excluindo VIH e Diabetes, OR=2,09; IC95%: 1,63-2,68) e os retratamentos
(OR=1,44; IC95%: 1,06-1,95).
Para contextualização importa ainda salientar que, à semelhança do período global,
no período de 2005-2009 e sem ajustamento, todos os factores em estudo (com excepção
das categorias das variáveis local de nascimento: fora de Portugal, Diabetes mellitus: sim
e resultados radiológicos: cavitações sim) apresentaram associação estatisticamente
significativa com o insucesso.
Quando se ajustou para o sexo e a idade, de uma forma geral os factores associados
mantiveram-se os mesmos, havendo um incremento na OR bruta das variáveis como a
co-infecção TB/VIH (OR=7,55; IC95%: 6,35-8,96), o uso de drogas IV (OR=5,70;
IC95%: 4,75-6,84) e de outras drogas (OR=3,64; IC95%: 3,04-4,36).
A Figura n.º 1 representa graficamente o modelo preditivo gerado, através de um
nomograma, constituindo uma forma mais clara, intuitiva e útil de o apresentar. Esta
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evidencia a importância das variáveis e pode auxiliar o decisor clínico na consulta, ao
facilitar o cálculo da probabilidade de insucesso terapêutico logo aquando da admissão
de um doente.
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(OR=4,37; IC95%: 2,64-7,22), o uso de drogas IV (OR=2,29; IC95%: 1,50-3,50), outras
patologias (excluindo VIH e Diabetes, OR=2,09; IC95%: 1,63-2,68) e os retratamentos
(OR=1,44; IC95%: 1,06-1,95).
Para contextualização importa ainda salientar que, à semelhança do período global,
no período de 2005-2009 e sem ajustamento, todos os factores em estudo (com excepção
das categorias das variáveis local de nascimento: fora de Portugal, Diabetes mellitus: sim
e resultados radiológicos: cavitações sim) apresentaram associação estatisticamente
significativa com o insucesso.
Quando se ajustou para o sexo e a idade, de uma forma geral os factores associados
mantiveram-se os mesmos, havendo um incremento na OR bruta das variáveis como a
co-infecção TB/VIH (OR=7,55; IC95%: 6,35-8,96), o uso de drogas IV (OR=5,70;
IC95%: 4,75-6,84) e de outras drogas (OR=3,64; IC95%: 3,04-4,36).
A Figura n.º 1 representa graficamente o modelo preditivo gerado, através de um
nomograma, constituindo uma forma mais clara, intuitiva e útil de o apresentar. Esta
evidencia a importância das variáveis e pode auxiliar o decisor clínico na consulta, ao
facilitar o cálculo da probabilidade de insucesso terapêutico logo aquando da admissão
de um doente.
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Figura n.º 1 – Nomograma para a identificação de doentes de tuberculose pulmonar
em risco de insucesso terapêutico, em função dos factores indicados, Portugal Continental

Instruções:
1 - Localizar a posição do novo doente em cada eixo horizontal de acordo com a informação individual;
2 - Desenhar uma linha vertical até ao eixo PONTOS, de forma a determinar quantos pontos o doente obtém
de acordo com o seu status;
3 - Somar os pontos de cada FACTOR DE RISCO e localizar a soma no eixo TOTAL;
4 - Desenhar uma linha vertical para baixo do eixo TOTAL até intersectar a linha horizontal
PROBABILIDADE, que corresponderá à Probabilidade de resultado de insucesso terapêutico (valor de
corte 0,07 estimado pela ROC).
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A análise espácio-temporal permitiu analisar a necessidade de adequar
geograficamente o modelo. Esta permitiu identificar dois municípios (Lisboa e Porto) na
totalidade do período em estudo e 16 municípios (Albufeira, Silves, Loulé, Lagoa, Faro,
Portimão, São Brás de Alportel, Monchique, Olhão, Almodôvar, Lagos, Tavira, Aljezur,
Ourique, Vila do Bispo, Alcoutim) só no período de 2000-2003.
Com base nos clusters identificados, foram gerados modelos geograficamente
adaptados: Lisboa e Porto (municípios que na análise espácio-temporal foram
identificados em clusters de risco acrescido durante todo o período de estudo) versus
restantes municípios (o cluster do sul não foi aqui valorizado dado que manifestara-se
apenas em 2000-2003), utilizando os dados segundo os dois períodos de tempo já
referidos nos métodos.
Foram incluídas na análise de regressão múltipla todas as variáveis independentes
que anteriormente se destacaram. Os modelos finais evidenciaram as seguintes variáveis
explicativas do insucesso terapêutico:
- Lisboa e Porto: a co-infecção TB/VIH (OR=4,74; IC95%: 3,06-7,34), o estado de
sem-abrigo (OR=3,48; IC95%: 1,27-9,52), a idade igual ou superior a 65 anos (OR=2,32;
IC95%: 1,22-4,44), a existência de outras patologias (excluindo VIH e Diabetes,
OR=2,27; IC95%: 1,48-3,47), o uso de drogas IV (OR=2,11; IC95%: 1,26-3,53), a
dependência alcoólica (OR=1,95; IC95%: 1,29-2,95), apresentando-se a DM como factor
protector (OR=0,21; IC95%: 0,07-0,70);
- restantes municípios: a co-infecção TB/VIH (OR=4,79; IC95%: 3,79-6,06), a
idade igual ou superior a 65 anos (OR=3,95; IC95%: 2,72-5,74), o uso de drogas IV
(OR=2,44; IC95%: 1,81-3,30), existência de outras patologias (excluindo VIH e
Diabetes; OR=1,99, IC95%: 1,63-2,44), os retratamentos (OR=1,80; IC95%: 1,44-2,24),
viver em residência comunitária (OR=1,74; IC95%: 1,14-2,66), sexo masculino
(OR=1,52; IC95%: 1,24-1,88) e os imigrantes (OR=1,43; IC95%: 1,12-1,83).
Face aos maus resultados obtidos na caracterização da performance dos modelos
preditivos com esta abordagem, não houve evidência de referi-los geograficamente,
mantendo-se o interesse no modelo global anterior.
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DISCUSSÃO
A população em estudo apresenta um perfil sociodemográfico consistente com
outros estudos nesta área, com predominância do sexo masculino (Berhe, Enquselassie e
Aseffa, 2012; Bloss et al., 2012; Garrido et al., 2012; Mukherjee et al., 2012; Alobu et
al., 2014; Lackey et al., 2015;), uma idade média de 43,56±17,67 anos e uma idade
mediana de 41 anos, em que a classe etária dos 15 aos 44 anos é maioritária (Orofino et
al., 2012; Kulkarni et al., 2013; Choi et al., 2014; Moreno-Gómez et al., 2014; Belayneh,
Giday e Lemma, 2015; Gadoev et al., 2015), evidenciando o estado de endemia da TB no
país.
É nos distritos urbanos que se concentram os casos de TB, associados à
convergência de condições de pobreza (Ait-Khaled e Enarson, 2005), à sobrelotação e a
higiene inadequada (Morens, Folkers e Fauci, 2004), bem como os principais grupos de
risco associados à doença, como os sem-abrigo, dependentes de drogas IV e outras
drogas. Também o presente estudo verificou no período em estudo o maior número de
casos nos distritos de Porto e Lisboa, correspondendo a distritos urbanos com um elevado
número dos factores referidos, corroborado por estudos de outros investigadores (Kliiman
e Altraja, 2010; Aktar et al., 2011; Nik Nor et al., 2011; Antoine e Che, 2013; Cavallazzi
et al., 2014; Lackey et al., 2015).
A população em estudo apresentava na generalidade o perfil descrito na literatura
dos casos de TB: a maioria dos casos de TBP não pertencia às profissões de risco
identificadas no formulário, destacando-se nas profissões de risco os trabalhadores do
SNS; a maioria não tinha patologias concomitantes, e nas patologias co-existentes pode
destacar-se o VIH e a DM; a maioria era nativa, sendo uma minoria sem-abrigo, a residir
em residência comunitária ou reclusa.
De facto o perfil dos doentes com TB incluem factores já estabelecidos como o VIH
e a idade jovem, mas também variáveis emergentes como a diabetes, a poluição do ar
interior, dependência de álcool e outras drogas, medicamentos imunossupressores que
desempenham um papel significativo tanto ao nível individual como populacional.
Destacando-se ainda outros grupos com maior susceptibilidade à infecção, como os
profissionais de saúde e a população indígena (Narasimhan et al., 2013).
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O valor global de insucesso terapêutico em doentes com TBP observado na presente
investigação foi de 11,8%, cumprindo a meta da WHO no pilar do tratamento, mas
correspondendo a 10,9% para casos novos e 19,1% para retratamentos, demostrando, no
segundo caso, que o tratamento completado com sucesso em pelo menos 85% dos casos
infecciosos não foi cumprido (Styblo e Bumgarner, 1991 citados por Dowdy e Chaisson,
2009; WHO, 2014).
Neste período, quando se observa Portugal Continental globalmente, os resultados
são bastante favoráveis, atingindo-se a meta estabelecida pela WHO para o sucesso
terapêutico (WHO, 2014), nos anos e distritos estudados, para ambos os sexos, nos locais
de nascimento, para doentes que apresentam DM e profissionais de saúde do SNS.
Por outro lado, em grupos ditos de risco essas diferenças apresentam-se
significativas (p<0,001), apresentando-se longe da meta dos 85%: os doentes sem-abrigo
(66,4%), doentes dependentes de drogas IV (69,6%) e outras drogas (76,8%), os coinfectados TB/VIH (70,3%), doentes que vivem em residências comunitárias (72,2%),
profissionais de residência comunitária (74,5%) e prisões (79,3%), os reclusos (75,2%),
os retratamentos (80,9%), e ainda os doentes que apresentaram toxicidade relevante no
decurso do tratamento (82,7%).
Os resultados deste estudo corroboram os de Gadoev e colegas (2015), reforçando
a necessidade de existência de melhoria nos serviços para a TB prestados a grupos
vulneráveis, em áreas específicas do país, assim como melhorar a monitorização e
coordenação com países de fronteira, recomendações aplicáveis no presente estudo.
A regressão logística binária permitiu observar de entre as variáveis em estudo as
que revelaram associação com o insucesso, tendo o resultado sido consistente com
estudos realizados em outros países. Assim, em Portugal Continental, o insucesso
terapêutico apresentou associação com a quase totalidade dos diferentes factores de risco
estudados, apresentados por ordem decrescente de OR: a co-infecção TB/VIH
(Anunnatsiri, Chetchotisakd e Wanke, 2005; Chengsorn et al., 2009; Nik Nor et al., 2011;
Garrido et al., 2012; Belayneh, Giday e Lemma, 2015; Lackey et al., 2015); a dependência
de drogas IV (Diel e Niemann, 2003; Caylà et al., 2009; Gelmanova et al., 2007; Rodrigo
et al., 2012; Lackey et al., 2015); o estado de sem-abrigo (Pablos-Méndez et al., 1997;
Borgdorff et al., 2000; Farah et al., 2005; Bumburidi et al., 2006; Jakubowiak et al., 2007);
trabalhadores de residências comunitárias (Antoine e Che, 2013); com idade ≥ 65 anos
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(Berhe, Enquselassie e Aseffa, 2012; Choi et al., 2014; Gadoev et al., 2015); que vivem
em residência comunitária; dependência de outras drogas (Diel e Niemann, 2003); os
reclusos e os trabalhores de estabelecimentos prisionais (Ferreira, Ferreira e Cravo-Roxo,
2015); os retratamentos (Anunnatsiri, Chetchotisakd e Wanke, 2005; Caylà et al., 2009;
Finlay et al., 2012; Peltzer e Louw, 2014; Gadoev et al., 2015); a existência de outras
patologias (Lee et al., 2007; Moreno-Gómez et al., 2014); do sexo masculino (Antoine e
Che, 2013; Kulkarni et al., 2013; Gadoev et al., 2015); com dependência alcoólica
(Burman et al., 1997; Kliiman e Altraja, 2010; Orofino et al., 2012) e a casos que
nasceram fora de Portugal (Faustini et al., 2008; Caylà et al., 2009; Chengsorn et al.,
2009; Rodrigo et al., 2012).
Do nosso conhecimento, não existia um modelo preditivo de insucesso terapêutico
para doentes com TBP em Portugal Continental, tendo sido identificados como factores
de risco independentemente associados a insucesso terapêutico (inclui os resultados
terapêuticos de interrompido ou abandono, insucesso, crónico, morte, transferência ou
emigração): a co-infecção TB/VIH, a idade igual ou superior a 65 anos, o uso de drogas
IV, outras patologias e os retratamentos.
Outros autores identificaram esses mesmos factores. Em Portugal Continental, a coinfecção TB/VIH apresenta-se como o factor mais fortemente associado a resultados
desfavoráveis no desfecho do tratamento. Resultados similares foram reportados por
outros investigadores, nomeadamente, para a associação a maior probabilidade de morrer
(El-Sony et al., 2002; Gadoev et al., 2015), quantificado em 25% de mortes extra em
doentes infectados pelo VIH (WHO, 2009 e Mahajan, 2009 citados por Shaweno e
Worku, 2012; Alobu et al., 2014).
Adicionalmente à morte como único resultado terapêutico, a co-infecção TB/VIH
associa-se ao resultado de interrupção/abandono do tratamento (Connoly, Davies e
Wilkinson, 1999; Garrido et al., 2012; Lackey et al., 2015) ou ao conjunto de resultados
como a falha terapêutica, interrupção/abandono e morte (Anunnatsiri, Chetchotisakd e
Wanke, 2005; Chengsorn et al., 2009; Nik Nor et al., 2011; Belayneh, Giday e Lemma,
2015).
A associação da idade igual ou superior a 65 anos a resultados desfavoráveis de
tratamento (como a morte, falha terapêutica e interrupção/abandono) foi igualmente
observada por diversos investigadores em estudos em diferentes regiões (Anunnatsiri,
Chetchotisakd, Wanke, 2005; Farah et al., 2005; Chung, Chang, Yang, 2007; Vasankari
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et al., 2007; Wang et al., 2008; Chiang et al., 2009; Berhe, Enquselassie e Aseffa, 2012;
Choi et al., 2014; Gadoev et al., 2015).
Na presente investigação, se se analisar somente o resultado terapêutico de morte,
observa-se a maior proporção (17,4%) para doentes com idade igual ou superior a 65
anos, o que pode estar relacionado com elevados níveis de comorbilidades como a DM,
hipertensão e doenças cardiovasculares, corroborando outros estudos (Bao et al., 2007),
que reforçam que a idade avançada, por si só, contribui para uma mortalidade mais
elevada devido às morbilidades associadas.
No presente estudo, os idosos são a faixa etária com a menor proporção de doentes
(2,0%) para a categoria de abandono. Outros investigadores associaram aos idosos um
maior risco de abandono (Anunnatsiri, Chetchotisakd e Wanke, 2005; Antoine e Che,
2013; Abuaku et al., 2010 citado por Alobu et al., 2014), alegando também o aumento
das co-morbilidades e estado físico geral debilitado.
Contrariamente a estes resultados, outros investigadores identificaram os mais
idosos como factor protector da interrupção do tratamento (Garrido et al., 2012), ou sem
diferenças estatisticamente significativas entre grupos relativamente a resultados
terapêuticos desfavoráveis (Kwon et al., 2013).
Por outro lado, neste estudo, na classe etária dos 15 aos 44 anos, que contempla o
maior número de casos (n=15020), observou-se uma taxa de abandono (6,6%) superior à
da morte (3,9%). Resultados no mesmo sentido foram observados para os doentes
dependentes de drogas IV (15,6% abandono versus 14,5% morte) e para os doentes com
dependência alcoólica (8,6% abandono versus 6,7% morte) e de outras drogas (13,3%
abandono versus 9,6% morte). Tal é reconhecido na literatura como associado a grupos
urbanos de risco (De Vries, 2014; Van Hest et al., 2014).
Também a revisão de literatura elaborada por Deiss e colegas (2009), reforça o facto
de em países desenvolvidos e em desenvolvimento os doentes dependentes de drogas
funcionarem como subgrupos da população, impulsionando a epidemia da TB em
diferentes países, dadas as dificuldades demonstradas em completarem a avaliação
médica, a maior demora na instituição do tratamento e a manutenção na adesão ao mesmo
(Deiss et al., 2009). Este resultado é consistente com o presente estudo, em que também
o uso de drogas IV se apresentou fortemente associado a resultados de insucesso
terapêutico em doentes com TBP em Portugal Continental, assim como com outros
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autores (Lackey et al., 2015; Diel e Niemann, 2003; Gelmanova et al., 2007; Rodrigo et
al., 2012).
Hinkin e colegas (2007) analisaram a adesão ao tratamento em doentes infectados
pelo VIH, e testados positivamente para o uso de drogas ilícitas, tendo os doentes VIHpositivos demonstrado significativamente piores resultados na adesão ao tratamento do
que os VIH-negativos (63% versus 79%, respectivamente), e tendo a análise múltipla
revelado que o uso de drogas se encontra associado a um risco quatro vezes superior de
falha na adesão ao tratamento.
Os doentes TBP dependentes de drogas IV, e tendo em conta a relevância das duas
epidemias (VIH e TB) que coexistem em muitos doentes, apresentam um risco acrescido,
sendo fundamental o seu acompanhamento. Os possíveis mecanismos pelos quais a
substância aditiva pode afectar o comportamento de adesão estão descritos e podem
incluir deficiências cognitivas, comprometimento psicossocial e exacerbação da
disfunção psiquiátrica (Chang et al., 2002 e Volkow et al., 2001 citados por Hinkin et al.,
2007).
A TB e a dependência de drogas constituíem dois desafios em Saúde Pública mundo.
Assim, existe uma necessidade de melhorar não só as taxas de detecção mas também de
cura neste grupo. O envolvimento da comunidade com a criação de redes multiinstitucionais, estratégia implementada pelos investigadores, revelou-se uma alternativa
melhorando significativamente a adesão ao tratamento da TB activa neste grupo de risco
(Duarte et al., 2011).
Como em outros países, também em Portugal as outras drogas foram identificadas
como determinantes comportamentais para a interrupção ou abandono do tratamento,
nomeadamente, a dependência alcoólica que foi associada a resultados terapêuticos de
insucesso terapêutico na TB em diferentes estudos (Burman et al., 1997; Diel e Niemann,
2003; Bumburidi et al., 2006; Gelmanova et al., 2007; Jakubowiak et al., 2007; Kliiman
e Altraja, 2010; Garrido et al., 2012; Rodrigo et al., 2012; Orofino et al., 2012; Lackey et
al., 2015). Contrariamente, no nosso modelo, considerando o insucesso na totalidade das
suas categorias, tal efeito não foi observado, apesar da sua identificação na análise
bivariada (OR=1,69; IC95%: 1,53-1,86).
No presente estudo, também a existência de outras comorbilidades (com excepção
do VIH e Diabetes) mostrou ser um factor relacionado com o insucesso. De facto, outras
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comorbilidades (Lee et al., 2007; Moreno-Gómez et al., 2014) são reconhecidas como
associadas a resultados de insucesso na TB, nomeadamente, a anemia, a dispneia, a
doença coronária crónica (Kwon et al., 2014), a insuficiência renal (Oursler et al., 2002;
Chiang et al., 2009), outras doenças infeciosas (Chiang et al., 2009), a imunossupressão
(Vasankari et al., 2007) e as neoplasias (Chiang et al., 2009; Kwon et al., 2014).
Outro importante factor é a história de tratamento anterior. Alguns estudos sugerem
que o tratamento prévio apresenta-se fortemente associado ao insucesso, pois estes
doentes requerem tratamentos mais longos e no mínimo cinco medicamentos de primeiralinha (WHO, 2003; Ottmani et al., 2006; Rusen, 2009), o que se mostrou consistente com
os resultados da presente investigação e corroborado ainda por diversos outros estudos
(Santha et al., 2002; Anunnatsiri, Chetchotisakd e Wanke, 2005; Kliiman e Altraja 2010;
Berhe, Enquselassie e Aseffa, 2012; Finlay et al., 2012; Garrido et al., 2012; Rodrigo et
al., 2012; Antoine e Che, 2013; Peltzer e Louw, 2014; Gadoev et al., 2015).
Quanto à análise espácio-temporal em 2000-2011 permitiu identificar dois
municípios na totalidade do período em estudo (grandes centros urbanos) e 16 municípios
no período de 2000-2003 (sul de Portugal Continental). Um outro estudo desenvolvido
recentemente em Portugal, focado especificamente no resultado terapêutico interrupção
ou abandono em casos novos de TBP em Portugal Continental, também identificou o sul
de Portugal (Algarve), na totalidade do período em estudo 2000 a 2013. Esta área sendo
uma região turística recebe pessoas de outras partes do país e de outros países de forma
sazonal, o que poderá, em parte, explicar esse resultado (Nunes et al., 2016 accepted).
Estes resultados não surpreendem na medida em que Portugal, ainda que tenha sido
quase sempre considerado um dos países de mais elevada incidência da União Europeia,
apresenta, para o período estudado, um quadro estabilizado de endemia moderada a baixa.
Revela ainda um perfil da TB associada aos grandes centros urbanos, apresentando
valores mais elevados de incidência para as regiões de Lisboa e Porto e respectiva
concentração nos grupos de risco e por outro lado, favoravelmente, perto da eliminação
na restante parte da população (Areias, Briz e Nunes, 2015; Nunes e Taylor, 2016).
Com base nestes resultados foram gerados dois modelos explicativos de insucesso
geograficamente adaptados: Lisboa e Porto versus restantes municípios, dado que o
cluster do sul neste estudo se identificou apenas numa parte do período em estudo. O
modelo de Lisboa e Porto evidenciou as variáveis explicativas de insucesso terapêutico
consistentes com os grandes centros urbanos, como a co-infecção TB/VIH, o estado de
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sem-abrigo, o uso de drogas IV, a dependência alcoólica, a idade igual ou superior a 65
anos e a existência de outras patologias (Van Hest et al., 2013, 2014), sendo ainda
interessante de notificar a DM como factor protector (contrário à maioria dos estudos).
Nos restantes municípios, foram igualmente identificadas a co-infecção TB/VIH, o
uso de drogas IV e a idade igual ou superior a 65 anos que parecem explicar o insucesso
em Portugal Continental. Mas ao contrário do modelo anterior, foram ainda identificados
significativamente: os retratamentos, viver em residência comunitária, o sexo masculino
e os imigrantes, ainda que não ultrapassando o valor de OR de 2.
Estes factores foram identificados em outros estudos como já foi referido
anteriormente (Santha et al., 2002; Anunnatsiri, Chetchotisakd e Wanke, 2005; Kliiman
e Altraja 2010; Caylà e Orcau, 2011; Berhe, Enquselassie e Aseffa, 2012; Finlay et al.,
2012; Garrido et al., 2012; Rodrigo et al., 2012; Antoine e Che, 2013; Peltzer e Louw,
2014; Gadoev et al., 2015). A performance destes dois modelos foi avaliada, com
resultados não satisfatórios, mantendo-se o valor do modelo Global anteriormente
referido.
A detecção de clusters de insucesso terapêutico na TB constituiu uma ferramenta
útil para a identificação de zonas de elevado risco, e consequente apoio na decisão das
autoridades de Saúde Pública relativamente às intervenções. Esta metodologia poderá ser
utilizada nos sistemas de vigilância nacionais de forma contínua para detecção de áreas
de risco de TB (Touray et al., 2010) ou para vigilância dos factores de risco para a doença,
sua detecção e tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em países de baixa incidência como Portugal, a TB continua a constituir um
problema grave de Saúde Pública em subgrupos populacionais específicos associados aos
grandes centros urbanos. Explorar melhor os contornos do sucesso/insucesso terapêutico,
um dos pilares do controlo da doença, constitui um verdadeiro progresso para os
programas nacionais.
Como os resultados demonstraram, foi possível desenvolver e validar um modelo
de risco de insucesso terapêutico em doentes com TBP em Portugal Continental. Este, na
sua representação em nomograma, poderá ser utilizado facilmente na consulta de
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diagnóstico para cálculo do risco de insucesso terapêutico, dado que depende de
características clínicas e epidemiológicas, não sendo necessários testes complementares.
Ao nível nacional, a inexistência deste modelo constituiu um importante
impulsionador na realização da presente investigação. Ao nível internacional, a
abordagem utilizada poderá constituir um upgrade para a investigação em factores de
risco na TBP, com possível replicação do método e adequação à realidade em diferentes
contextos.
Representa, assim, um importante contributo na investigação dos factores de risco
do insucesso em doentes com TBP, mais especificamente na sua relação e na sua
influência no resultado terapêutico final, o que poderá permitir a antecipação desse
resultado com vista à realização de uma intervenção preventiva.
O resultado global de insucesso terapêutico foi de 11,8%, tendo a análise por ano de
notificação evidenciado valores de insucesso muito próximos entre si, situados entre
14,8% (valor mais elevado, ano de 2010) e 9,8% (valor mais baixo, ano de 2008).
A manutenção dos valores nesta ordem de grandeza, consistentemente superior à
Meta da WHO de 85% para o sucesso terapêutico) ao longo do tempo terá contribuído
decididamente para a comprovada sustentação da regular tendência decrescente da taxa
de incidência em Portugal Continental.
O modelo preditivo de risco de insucesso terapêutico desenvolvido e validado de
acordo com os pressupostos e limitações apresentadas, revelou excelentes características
de performance. Identificou com bastante segurança, os seguintes preditores de insucesso
terapêutico: a co-infecção TB/VIH, a idade igual ou superior a 65 anos, o uso de drogas
IV, outras patologias (excluindo VIH e Diabetes) e os retratamentos. Assim, o modelo a
que se chegou foi ainda traduzido para a forma e a funcionalidade de nomograma, o que
permite a sua utilização na consulta de diagnóstico ou de estabelecimento da terapêutica,
com bastante facilidade e sem necessidade de recursos sofisticados, apesar de a
concomitância de várias exposições acarretar complexidade acrescida ao modelo.
Em suma, o estudo desenvolvido revela, para Portugal Continental, êxito num dos
pilares de controlo da TB, o sucesso no tratamento, com cumprimento da meta
estabelecida pela WHO (tratamento completado em pelo menos 85% dos casos
infecciosos). No entanto, e contrariamente ao observado para a taxa de incidência da TB
em Portugal Continental nas últimas décadas, não é ainda observada uma desejável
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tendência decrescente do insucesso. Tal estagnação nos valores de insucesso terapêutico,
bem como a heterogeneidade da taxa nos grandes centros urbanos e em determinados
subgrupos da população revelam a necessidade de uma aposta forte do Programa
Nacional para contrariar estes resultados.
Em consequência, intervenções que incluam um cuidado especial com doentes coinfectados TB/VIH ou com outras comorbilidades, dependentes de drogas IV, idosos ou
com história de tratamento anterior poderão ajudar a reduzir, por exemplo, as taxas de
abandono (pelo seu carácter prevenível) e morte em Portugal Continental e em contextos
similares.
Finalmente é esperado que o conhecimento gerado pelo presente estudo possa ser
utilizado pelos gestores do Programa Nacional para a TB e no seguimento dos doentes de
TBP em Portugal Continental.
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