
INTRODUÇÃO

A bactéria Mycobacterium tuberculosis é o agente

etiológico da Tuberculose (TB) que afeta a vida de

milhares de brasileiros anualmente. O teste rápido

molecular para TB (TRM-TB) é um meio de testagem

rápida e eficaz, visto que utiliza a técnica de reação em

cadeia da polimerase (PCR) para identificar a presença da

bactéria e detectar ou não a resistência à rifampicina

(indica se a cepa analisada é do tipo resistente).

RESULTADOS

Foram confirmados 450.668 casos de TB entre 2015 e

2019 no Brasil. A incidência de casos no período

analisado apresentou correlação positiva com o

número de pessoas que foram submetidas ao TRM-

TB (r = 0,95).  Apesar do número de TRM-TB ser

inferior ao número de diagnósticos realizados por

meio de outros testes, houve um aumento no

número de pessoas (10,4% entre 2015 e 2019) que

utilizaram PCR para detectar a presença da bactéria.

Além disso, 4,1% dos pacientes apresentaram cepas

de M. tuberculosis resistentes à rifampicina.
OBJETIVO

Analisar os dados de casos confirmados de TB no Brasil,

entre 2015 e 2019, por meio do TRM-TB.

METODOLOGIA

Foram coletados dados a partir da plataforma DATASUS,

aplicando os termos "ano diagnóstico", "casos

confirmados" e "teste rápido TB". O período de 2015 a 2019

foi analisado, assim como os cinco tipos de resultados

possíveis (ignorado, sensível à rifampicina, resistente à

rifampicina, não detectável, inconclusivo e não realizado).

Também foi utilizado a correlação de Pearson para

relacionar o número de casos confirmados de TB com a

quantidade de TRM-TB realizado.

CONCLUSÃO

Com o aumento do número de casos confirmados de

TB e do uso de TRM-TB em detrimento a outros

métodos para diagnóstico comumente realizados,

medidas para aumentar a utilização do teste podem

facilitar a identificação da doença e do tratamento

adequado.
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Figura 1. Correlação entre o total de casos confirmados de TB e o total de TRM-TB realizados


