
 

 

 

Dissertação || Artigo de Revisão Bibliográfica 

Mestrado Integrado em Medicina 

 

 

 

TUBERCULOSE INFANTIL: NOVAS FORMAS 
DE DIAGNÓSTICO 

 

 

MMaarriinnaa  SSooffiiaa  LLoouurreennççoo  PPiinnhheeiirroo  
  

Mestrado Integrado em Medicina | 6ºAno Profissionalizante 
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar 

Universidade do Porto 
Morada: Avenida Alcaides Faria porta 129  
apartamento 41 4750 Barcelos – Portugal 

marina_pinheiro@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
Orientador: 
 
Margarida Maria Santos Guedes Carolino 
Professor Convidado ICBAS-UP 

Assistente Hospitalar Graduado de Pediatria do CHP| HGSA 

 

 

Porto 2009 



[Tuberculose Infantil: novas formas de diagnóstico] 

 

2 

 

TTUUBBEERRCCUULLOOSSEE  IINNFFAANNTTIILL ::   NNOOVVAASS  FFOORRMMAASS  DDEE  
DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  
  

RREESSUUMMOO                          

 

Introdução. A tuberculose constitui um grave problema de saúde pública. Para diminuir o 

número de casos de tuberculose activa em populações de baixa e intermédia incidência, é 

necessário o diagnóstico e tratamento da infecção. A prova tuberculínica é o método de 

rastreio recomendado, mas as suas limitações são conhecidas. Recentemente, surgiram os 

interferon gamma release assays, considerados úteis no diagnóstico de tuberculose latente e 

já amplamente utilizados nos adultos. Reconhece-se, no entanto, a falta de evidência destes 

testes em idade pediátrica.  

Objectivos. Caracterizar os interferon gamma release assays quanto à técnica, vantagens e 

desvantagens no diagnóstico da tuberculose latente, possibilidade de substituição da prova 

tuberculínica como método de rastreio, verificar a sensibilidade e especificidade quando 

aplicado à população pediátrica e o seu significado nos casos de doença.  

Desenvolvimento. Os interferon gamma release assays são testes imunologicamente 

selectivos, desenvolvidos com base em antigénios específicos do Micobacterium tuberculosis. 

Actualmente, são comercializados o QuantiFERON®-TB Gold e o  T-SPOT.TB®. Estes testes 

têm sido aplicados na Pediatria e em regiões com diferentes taxas de incidência de 

tuberculose, de forma a compará-los com a prova tuberculínica no diz respeito à sensibilidade 

e especificidade. 

Conclusões. Os interferon gamma release assays parecem apresentar menor sensibilidade e 

maior especificidade quando comparados com a prova tuberculínica. A utilidade destes testes 

como forma de rastreio em Pediatria apresenta inúmeras limitações: a idade, o tempo 

decorrido desde a infecção inicial, a incidência da TB na população testada, o tipo de estudo 

aplicado e os critérios díspares na definição de resultado indeterminado. São necessários 

estudos a nível nacional que permitam identificar, como a PT e os interferon gamma release 

assays se devem articular. Actualmente, os interferon gamma release assays apenas 

complementam a PT. No entanto, deve-se acreditar que estes se tornarão métodos 

promissores no rastreio da TB Infantil. 

Palavras-Chave: Tuberculose infantil; Tuberculose latente; Prova tuberculínica; 

QuantiFERON-TB® Gold; T-SPOT.TB®; Interferon Gamma Release Assay.   
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11  ||  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

A descoberta do bacilo da tuberculose (BK) por Robert Koch, no ano de 1882, ofereceu 

ao mundo a primeira oportunidade de combater um dos maiores flagelos da humanidade. 

Passados 127 anos, a tuberculose (TB) continua a ser um grave problema de saúde pública, 

podendo afectar pessoas de todas as classes etárias, étnicas e sociais. A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) estima que 9 milhões de casos ocorram todos os anos e que 1,5 milhões de 

pessoas acabem por morrer, apesar da TB ser potencialmente curável em 6 meses de 

tratamento (Antunes, 2009; Antunes, 2003). 

Na década de 90, ao mesmo tempo que se alcançou o controlo de algumas doenças 

através da vacinação infantil, previu-se também um recrudescimento mundial da TB. Foram 

identificadas como causas principais para este facto o crescimento global da população, a 

epidemia pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), os movimentos migratórios, as más 

condições sociais e o aumento dos casos de pobreza extrema (Duarte et al., 2007). 

Cerca de um terço da população mundial está infectada pelo Mycobacterium 

tuberculosis (Mt), causando a morte a mais de 450 000 crianças/ano (Lighter et al., 2009). A 

situação é particularmente dramática no Sudeste Asiático e na África Subsariana. Todavia, até 

na Europa, onde muitos países têm baixa incidência, existem regiões com ressurgimento da 

epidemia e onde a TB multirresistente (TB-MR) ameaça tornar-se uma nova epidemia 

potencialmente intratável (Antunes, 2009; Antunes, 2003). 

No ano de 2008 foram diagnosticados em Portugal 2916 casos de TB, incluindo casos 

novos e casos reincidentes. Destes, 86,4% ocorreram em nacionais e 13,6% em imigrantes, 

com uma incidência de novos casos de 25,3/105. Seis distritos têm incidência intermédia (20-

49/105), enquanto os restantes quatorze, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira, têm baixa incidência (<20/105). O distrito do Porto teve 655 novos casos no ano 2008, 

correspondendo a uma taxa superior à nacional (36/105) (Antunes, 2009; Antunes, 2003) (ver 

figura I). 

Em Portugal no ano de 2008, a mediana de idades dos doentes, entre nacionais e 

imigrantes, situou-se entre os 35 e os 44 anos. Este facto traduz o padrão de alto nível 

endémico que ainda se verifica no nosso país. Um total de 58 casos foi diagnosticado antes 

dos 15 anos de idade, sendo que 17 dos casos tinham menos de 5 anos. Quase todos eram 

residentes nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e apenas 6 eram imigrantes (Antunes, 

2009; Antunes, 2003) (ver gráfico I). 
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Figura I.  Taxa de Incidência da TB em Portugal em 2003 e em 2008: distritos com alta incidência (>50/105) a 

vermelho, intermédia (20-49/105) a laranja e com baixa incidência (<20/105) a amarelo. As Regiões Autónomas da 

Madeira e Açores têm <20/105 em 2003 e 2008 (Antunes, 2009; Antunes, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I.  Taxa de Incidências por 105, por grupos etários e evolução do padrão de distribuição etária em 10 anos 

(1997-2008) (Antunes, 2009; Antunes, 2003). 

 

A Direcção-Geral de Saúde (DGS),  através do Programa Nacional de Luta Contra a 

Tuberculose, tem desenvolvido medidas para o controlo desta doença, acompanhando não só 

a implementação da estratégia “Directly Observed Therapy Short-Course” (DOTs) da OMS, 

adoptada em Portugal desde 1994, como também o mais recente Plano Global STOP TB 2006-

15, desenvolvido para a eliminação da TB no período de 2006 a 2015 (Antunes, 2009; Antunes, 

2003).  
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As medidas ideais para conter o avanço da TB no mundo passam pelo diagnóstico 

precoce da infecção latente e infecção activa, pelo tratamento efectivo contra as formas de TB-

MR e pela necessidade de desenvolver uma vacina aperfeiçoada e mais protectora que a 

actual BCG (Teixeira et al., 2007). Estas estratégias permitiriam que as próximas gerações 

estivessem cada vez menos infectadas (Duarte 2009). É do consenso geral que para diminuir a 

incidência de TB infecção activa em países de baixa ou intermédia incidência, como é caso de 

Portugal, é necessário o diagnóstico e o tratamento da TB infecção latente (Duarte, 2009; 

Pediatric Tuberculosis Collaborative Group, 2004). 

Os programas de controlo da TB existentes negligenciam a TB Infantil, contemplando 

quase exclusivamente a população adulta bacilífera, já que esta apresenta um maior risco de 

transmissão de doença (Bergamini et al., 2009; Marais e Pai, 2007; Marais et al., 2006). 

Contudo, e uma vez que o doente pediátrico representa a “ponta do iceberg”, o clínico deve 

conduzir um rastreio tendente à detecção de novos casos, sabendo que por cada criança com 

TB há pelo menos um adulto bacilífero, e que por cada adulto bacilífero poderão existir uma ou 

mais crianças infectadas. Por apresentarem maior risco de infecção e de progressão para 

doença, as crianças têm contribuído de forma significativa para o elevado número de novos 

casos/ano (Marais et al., 2006).  

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) define a TB Infantil como aquela 

que ocorre em pessoas com menos de 15 anos de idade. Contudo, as mais recentes 

directrizes da Academia Americana de Pediatria contemplam as necessidades das crianças e 

dos adolescentes desde o nascimento até aos 18 anos de idade (Pediatric Tuberculosis 

Collaborative Group, 2004). A TB Infantil representa um acontecimento-sentinela, indiciando o 

contacto com um adulto ou adolescente bacilífero, o que obriga a um inquérito epidemiológico, 

rastreio dos contactos e tratamento dos indivíduos doentes (Duarte et al., 2007; CDC, 2005). 

De todas as crianças expostas, mais de 50% em idade pré-escolar e 15% em idade 

escolar desenvolvem TB activa, maioritariamente nos dois anos após a infecção (Bergamini et 

al., 2009; Petrucci et al., 2008). A incidência máxima da doença activa é encontrada em 

crianças com menos de 4 anos de idade, uma vez que nesta faixa etária existe algum grau de 

compromisso da resposta imunológica celular (Bergamini et al., 2009; Mayers e Adam, 2008). 

A incidência da TB por faixa etária em crianças com PT positiva diminui a partir dos 4 anos de 

idade (Mayers e Adam, 2008; CDC, 2005). Crianças em idade pré-escolar são mais 

susceptíveis à TB activa, têm maior probabilidade de desenvolver quadros clínicos mais graves 

e são mais vulneráveis a formas fatais, pelo que 8 a 20% do total de mortes/ano por TB ocorre 

neste grupo etário. Assim sendo, após exposição a um adulto bacilífero, as crianças com 

menos de 5 anos de idade devem ter elevada prioridade na investigação como contactos e 
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devem ser alvo de uma avaliação clínica completa, de modo a permitir o diagnóstico atempado 

da TB infecção (World Health Organization, 2009; CDC, 2005).   

Ao contrário do adulto, em que o diagnóstico de TB é directo, baseado na clínica e 

confirmado por exames culturais, na criança o diagnóstico de TB é muitas vezes indirecto e 

depende da história epidemiológica e dos resultados da prova tuberculínica (PT). Assim sendo, 

o diagnóstico de TB infantil implica que o binómio adulto-criança não seja esquecido, e que se 

tenha sempre presente que um contexto epidemiológico positivo é um factor de valorização da 

PT e da clínica, por mais subtil que esta se apresente. 

A PT é o método de rastreio recomendado para identificar a infecção latente por Mt em 

crianças e adolescentes (Pediatric Tuberculosis Collaborative Group, 2004). É utilizada no 

diagnóstico de TB infecção, mas a sensibilidade e especificidade não lhe conferem o mesmo 

valor no diagnóstico da doença quando comparado ao exame cultural do BK (Carvalho, 2007). 

A determinação de uma PT positiva depende das circunstâncias clínicas e epidemiológicas da 

criança e o seu resultado não diferencia entre infecção latente e activa (Duarte, 2009; Mayers e 

Adam, 2008; Duarte et al., 2007). 

A PT é usada mundialmente há mais de uma centena de anos e as suas características 

e limitações são conhecidas (ver quadro I).  

 

QQUUAADDRROO  II..  VVAANNTTAAGGEENNSS  EE  DDEESSVVAANNTTAAGGEENNSS  DDAA  PPTT  

  

(Duarte, 2009; Teixeira et al., 2007; Duarte et al., 2007; National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006) 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

Facilidade de execução 

Baixo Custo (1€) 

Sem necessidade de infra-estrutura laboratorial 

Possibilidade de má execução técnica 

Ausência de um valor objectivo de positividade 

Requerer duas visitas a uma unidade de saúde 

Exigir a leitura por uma pessoa habilitada 

Diminuição da sensibilidade em grupos de risco para TB 

 

A PT tem uma alta taxa de falsos negativos e falsos positivos, com consequentes 

implicações no tratamento (ver quadro II). No nosso país, a alta vacinação pelo BCG faz com 

que seja frequente encontrarem-se reacções positivas à PT, com valores superiores a 10 mm. 

Nesta situação, a utilização sistemática de tratamento preventivo em todos os indivíduos não 

seria, de todo, exequível, sendo provavelmente inadequado face às características 
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epidemiológicas. Prefere-se, assim, considerar um valor de PT com maior especificidade e 

menor sensibilidade (>15 mm) (Duarte et al., 2007). 

 

QQUUAADDRROO  IIII..  FFAALLSSOOSS  NNEEGGAATTIIVVOOSS  EE  PPOOSSIITTIIVVOOSS  DDAA  PPTT  

  

(Duarte et al., 2007; National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006; Pediatric Tuberculosis Collaborative 

Group, 2004) 

 

Falsos Negativos 

 

Falsos Positivos 

Infecção por VIH ou imunodeficiência Congénita 

Terapêutica Imunossupressora 

Doença grave (malnutrição, hipoproteinémia, 

insuficiência renal crónica) 

Infecção vírica recente (sarampo, parotidite, varicela, 

influenza) 

Vacinação recente com vírus vivos (VASPR) 

Fase inicial da TB 

Criança com menos de 3 meses de idade 

Reacção Cruzada com o Bacilo de Calmette e Guérin 

(BCG) ou por micobactérias não tuberculosas (MNT) 

 

O valor preditivo positivo (VPP) da PT é influenciado pela especificidade do teste e pela 

prevalência da TB latente na população testada. Quanto mais baixa a prevalência da TB 

latente numa determinada população ou quanto mais alta a prevalência da exposição, seja a 

MNT ou à vacinação pelo BCG, mais resultados falsos positivos irão ocorrer, o que resulta em 

baixa especificidade e baixo VPP. Contrariamente, o VPP da PT será elevado quando a 

prevalência da TB latente é alta (Duarte, 2009; Duarte et al., 2007; Pediatric Tuberculosis 

Collaborative Group, 2004). 

Recentemente surgiram novos testes, os ““interferon gamma release assays” (IGRAs), 

consideradas úteis no diagnóstico de TB infecção latente e já amplamente utilizados nos 

adultos. Em alguns casos de TB infecção activa (tuberculose extrapulmonar ou perante a forte 

suspeita de doença sem que se consiga confirmação bacteriológica), estas técnicas poderão 

ajudar a fortalecer a suspeita de doença, permitindo uma melhor orientação do caso. 

Actualmente, são comercializados o QuantiFERON®-TB Gold (Cellestis, Austrália) o  T-

SPOT.TB® (Oxford Immunotec, Grã-Bretanha) (DGS, 2007). 
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22  ||  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  

Caracterizar os IGRAs quanto à técnica, às vantagens e desvantagens no diagnóstico 

da TB latente, possibilidade de substituição da PT como método de rastreio, verificar a sua 

sensibilidade e especificidade quando aplicado à população pediátrica e o seu significado nos 

casos de TB activa.  
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33  ||  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

No sentido de ultrapassar as limitações técnicas da PT e melhorar a sensibilidade e a 

especificidade no diagnóstico da TB latente, têm sido desenvolvidos novos testes que se 

baseiam na resposta imunológica celular a antigénios específicos do Mt, early secretion 

antigenic target 6-kDa” (ESAT-6) and “culture filtrate protein 10-kDa” (CFP-10), que são 

codificados na região de diferença 1 (RD-1) do genoma do Mt (Pediatric Tuberculosis 

Collaborative Group, 2004). Estes antigénios são específicos, uma vez que não estão 

presentes nem no BCG nem na maioria das MNT (Shingadia e Novelli, 2008; National Institute 

for Health and Clinical Excellence, 2006). Os IGRAs baseiam-se no princípio de que as células 

T de indivíduos previamente sensibilizados por antigénios do Mt libertam interferão gama 

(IFNy) quando reestimuladas por antigénios específicos, o qual pode actualmente ser medido 

pelos métodos: “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) e pelo “enzyme-linked 

immunospot assay” (ELISPOT), o QuantiFERON®-TB Gold (QTF-G) (Cellestis Limited, 

Carnegie, Austrália) e T-SPOT.TB® (Oxford Imnunotec, Gra-Bretanha), respectivamente (DGS, 

2007). 

Testes de diagnóstico imunológico estão directamente relacionados com a resposta 

imunológica, pelo que a vantagem de os utilizar reside na demonstração de que o doente foi 

previamente sensibilizado pelo Mt, confirmando-se a infecção sem necessidade de detecção 

do bacilo na expectoração ou em outra amostra biológica (Teixeira et al., 2007). 

A infecção por Mt induz uma forte resposta imunocelular mediada por macrófagos e 

células T-helper e regulada por diversas citoquinas, como IFNy e factor de necrose tumoral alfa 

(FNTα). O IFNy é um dos componentes essenciais na resposta protectora contra o patogénio 

(Teixeira et al., 2007). Uma alta produção de IFNy em resposta a antigénios específicos do Mt 

indica sensibilização prévia, e não necessariamente doença activa. Sob este aspecto, a análise 

do IFNy derivado de um teste imunológico é semelhante à PT, já que não distingue infecção 

latente de infecção activa (Duarte, 2009; Marais e Pai, 2007).  

O QTF foi o primeiro teste a ser aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), em 

2001, utilizando a tuberculina como antigénio principal. No entanto, por apresentar os mesmos 

problemas de especificidade e sensibilidade da PT, foi substituído pelo QTF-G, aprovado pela 

FDA em Maio de 2005. Este último substituiu a tuberculina pelos ESAT-6 e CFP-10, obtendo 

resultados mais específicos e sensíveis (CDC, 2005). Para cada doente, a colheita de sangue 

total heparinizada é incubada com estes antigénios durante 24 horas e os resultados são 

calculados através de um software de análise standard. Em cada amostra sanguínea, a 
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fitohemaglutinina é utilizada como controlo positivo e o NaCl como controlo negativo (Starke, 

2006). 

Em Junho de 2008, outro teste sanguíneo, cujo princípio activo é semelhante ao do 

QTF-G, foi aprovado pela FDA – conhecido como T-SPOT.TB® (CDC, 2005). Neste, as 

moléculas de IFNy produzidas pelas células T do sangue periférico são colocadas numa placa 

contendo anticorpos monoclonais anti-IFNy previamente imunizados, formando manchas 

expressas em Spot Forming Units (SFU) (Lalvani, 2007; Starke et al., 2006). A razão pela qual 

esta técnica é descrita como mais sensível deve-se ao facto de quantificar o número de células 

T produtoras de IFNy, enquanto o QTF-G quantifica a sua concentração sérica. Por isso, no 

QTF-G há risco de consumo desta citoquina durante a cultura (Lalvani, 2007; Teixeira et al., 

2007). 

 

Figura II. IGRAs no diagnóstico da infecção por Mt (Lange et al., 2007) 

Embora não exista uma prova “gold standard” para a tuberculose latente, um IGRA 

positivo no contexto de um rastreio de contactos pode reflectir os casos potencialmente 

infectados com maior fiabilidade que a PT. Os IGRAs, apesar de algumas limitações (ver 

quadro III), parecem ter valor no diagnóstico e na exclusão da TB latente em crianças, em 
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pessoas infectadas com VIH (ou outros imunocomprometidos) e nos doentes elegíveis para a 

terapêutica imunomoduladora (Duarte, 2009; DGS, 2007; NICE, 2006).  

 

QQUUAADDRROO  IIIIII..  VVAANNTTAAGGEENNSS  EE  DDEESSVVAANNTTAAGGEENNSS  DDOOSS  IIGGRRAAss   

  

(Duarte, 2009; Lalvani, 2007; Marais e Pai, 2007; National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006; CDC, 

2005) 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

Apenas uma visita médica  

Amostra única de sangue periférico 

Resultados em 24 horas 

Não interferência de vacinação prévia com o BCG ou com 

infecção por MNT 

Leitura independente do observador 

 

Implica a colheita de 5 mL de sangue periférico 

Implica um processamento rápido da amostra 

(12 horas) 

Erros no transporte e processamento da amostra 

Necessidade de laboratórios diferenciados 

Elevado custo (25 €) 

 

 

Tanto o QuantiFERON®-TB Gold quanto o T-SPOT.TB® são comercializados na Europa. 

As guidelines europeias publicadas em 2006 pelo “National Institute for Health and Clinical 

Excellence” (NICE) recomendam o seu uso nos indivíduos em risco de TB latente com PT 

positiva e nos indivíduos nos quais a PT é pouco fiável (NICE, 2006). Em contraste, as 

guidelines de 2005 da CDC recomendam o uso do QFT-G em todas as circunstâncias em que 

a PT é actualmente utilizada (CDC, 2005). Apesar de os dados existentes ainda serem 

limitados, ambas as directrizes recomendam indirectamente o uso dos IGRAs nas crianças. O 

grupo de desenvolvimento das NICE guidelines reconheceu a falta de evidência do uso desses 

testes em crianças e recomendou a actualização das mesmas. (Shingadia e Novelli, 2008). 

Em Portugal, a PT continua a ser a prova-padrão no diagnóstico da TB latente. No 

entanto, os IGRAs já se encontram disponíveis na rede de laboratórios de alguns hospitais 

centrais, como é o caso do Centro Hospitalar do Porto, que os possui desde meados de 2008. 

A curto prazo será possível requisitá-los aos Laboratórios de Tuberculose de Lisboa e Porto 

(DGS, 2007). Havendo grande interesse em avaliar o seu potencial nos doentes VIH positivos e 

nas crianças, iniciou-se investigação nestes grupos. Neste momento, realiza-se em Portugal, 

uma fase piloto de avaliação do processo e dos resultados dos IGRAs, que posteriormente 

serão publicados como orientações técnicas para a requisição destes testes, no âmbito do 

Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose (DGS, 2007). 
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AAppll iiccaabbii ll iiddaaddee  ddooss  IIGGRRAAss  nnoo  ddiiaaggnnóósstt iiccoo  ddaa  TTBB  llaatteennttee  eemm  iiddaaddee  ppeeddiiáátt rr iiccaa  

Desde 2001, tem sido publicado um número crescente de estudos clínicos 

randomizados baseados nos IGRAs. Contudo, a sua aplicabilidade não está esclarecida na 

Pediatria devido à falta de evidência clínica (Lalvani, 2007).  

 Lighter et al. (2009) examinaram a performance de uma nova versão do ensaio do 

QFT-G - QuantiFERON-TB Gold In-tube test® (QFT-IT) - num grupo de 253 crianças e 

adolescentes admitidos num hospital público de Nova York, uma área de baixo nível endémico 

para TB. Em crianças sem factores de risco conhecidos, o QFT-IT foi mais específico que a PT. 

Cerca de 77% das crianças com PT positiva obtiveram resultados negativos de QFT-IT. Estes 

resultados foram semelhantes aos de outro estudo publicado por Connell et al. (2006), em que 

se verificou baixa concordância entre o IGRA e a PT no diagnóstico da TB latente.  

Os resultados acima referidos podem indicar falta de especificidade da PT, mas também 

é possível que o QFT-G seja menos sensível, nomeadamente para as infecções por TB que 

ocorreram anos antes da realização deste teste. Crianças com exposição recente a um caso de 

TB activa e que apresentam QFT-G positivo produzem muito mais IFNy que aquelas com 

exposição desconhecida. Este facto sugere que a sensibilidade do IGRA diminui à medida que 

o tempo após a infecção inicial aumenta (Lighter et al., 2009). De facto, o tempo decorrido 

entre a exposição ao Mt e a positividade do IGRA ainda não foi determinado (Hill et al., 2006). 

Hipoteticamente, crianças com QTF-G positivo e PT negativa podem ter uma infecção recente 

que não teve tempo para a conversão tuberculinica. No caso contrário, crianças com PT 

positiva e QTF-G negativo podem ter sido infectadas há muito tempo, provocando, por isso, 

uma diminuição das respostas do QFT-G (Petrucci et al., 2008). É provável que a conversão do 

IGRA e da PT ocorra em diferentes alturas, explicando assim estes resultados (Hill et al., 

2006). 

 Para a detecção da infecção após uma exposição remota é necessário medir a 

resposta das células T memória, menos provável de ocorrer nas 24 horas de tempo de 

incubação do QFT. Em contraste, o tempo de incubação de 48-72 horas da PT permite o 

recrutamento de ambas as células T efectoras e memória. Dois estudos recentes obtiveram 

evidências de que o prolongamento do tempo de incubação in vitro aumenta a sensibilidade 

dos IGRA e a concordância com os resultados da PT (Cehovin et al., 2007; Leyten et al., 2007).  

Verificou-se que a incidência da TB numa determinada população influencia o VPP. Em 

populações com baixa incidência de TB, o IGRA teve maior sensibilidade e especificidade que 

a PT na detecção da infecção pelo Mt (Tavast et al., 2009). Contrariamente, num estudo 

desenvolvido no Gâmbia, país de alta incidência de TB, a percentagem daqueles que eram 
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positivos para a PT e negativos para o T-SPOT.TB® aumentou com o nível de exposição ao 

caso contacto (Hill et al., 2006).  

A idade é um factor que interfere na sensibilidade do QFT-G. O valor de cutoff para o 

QFT-G é de 0,35 IU/mL e foi estabelecido para adultos (Lighter et al., 2009). Este valor de 

cutoff não foi validado em Pediatria, particularmente em crianças em idade pré-escolar. No 

entanto, Connell et al, (2006) ao diminuirem o cutoff para 0,1 IU/mL, verificaram que apenas 

três crianças com TB infecção e PT positiva apresentaram IGRA positivo, e das cinco crianças 

com TB latente definida por PT positiva e IGRA negativo, nenhuma tinha idade inferior a 1 ano. 

Outro estudo publicado por Okada et al. (2008) rastreou crianças com menos de 5 anos de 

idade com conhecido contacto de TB activa no seio familiar. O objectivo dos autores era 

determinar se o QTF-G pode substituir a PT no rastreio da TB latente em crianças. Os 

resultados encontrados mostraram alta percentagem de concordância entre os dois testes, pelo 

que o QTF-G pode potencialmente substituir a PT, especialmente nos casos de falsos 

positivos. 

Um estudo recente publicado por Nicol et al. (2009), realizado numa área de alta 

incidência de TB, verificou que crianças com mais de 12 meses de idade tinham maior 

probabilidade de obter resultados positivos do T-SPOT.TB® que aquelas com menos de 12 

meses. Liebeschuetz et al. (2004) haviam descrito uma sensibilidade diagnóstica do T-

SPOT.TB® de 83%, significativamente mais elevada que os 63% encontrados na PT. Tais 

resultados foram explicados pelo facto de T-SPOT.TB® não ser afectado pela idade, infecção 

VIH e má nutrição, factores que interferem com resultados da PT. São precisamente estas 

crianças que são mais vulneráveis à TB e nas quais o diagnóstico é mais difícil. Apesar de 

Liebeschuetz et al. (2004) não terem encontrado uma associação entre a idade e a resposta do 

T-SPOT.TB®, tal pode ter sido atribuído à baixa percentagem de crianças em idade pré-escolar. 

Para solucionar as dúvidas quanto à sensibilidade e especificidade dos IGRAs, seriam 

necessários estudos prospectivos que avaliassem o número de indivíduos com IGRA negativo 

e PT positiva que desenvolveram doença.  

A taxa de resultados indeterminados é um assunto clinicamente relevante. No estudo de 

Connell et al. (2006), verificaram-se 17% de resultados indeterminados, razão suficiente para 

se questionar a aplicabilidade dos IGRAs nas crianças. O motivo enumerado para justificar esta 

grande percentagem foi a não supervisão da colheita, do transporte e do processamento das 

amostras por parte dos autores, apesar de tais procedimentos serem da responsabilidade de 

um laboratório conceituado. Num estudo de Okada et al. (2008), o QFT-G apresentou 9 

resultados indeterminados que foram atribuídos tanto a um provável compromisso do sistema 
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imune e como a uma má execução da técnica. Outro estudo, publicado por Bergamini et al. 

(2009), tendo por objectivo avaliar o impacto dos IGRAs em crianças com suspeita de TB 

infecção, concluiu que o QTF-G e o QTF-IT apresentam maior taxa de resultados 

indeterminados que o T-SPOT.TB®. Esta diferença é particularmente evidente em crianças com 

menos de 4 anos de idade, uma vez que apresentam uma concentração de IFNy baixa. Este 

fenómeno não foi observado no T-SPOT.TB®, no qual valores de IFNy significativamente 

maiores foram encontrados em crianças em idade pré-escolar.  

Outros grupos têm explorado este assunto na análise da performance dos IGRAs nas 

crianças, tendo obtido resultados contrários. Mandalakas et al. (2007) não reportaram 

resultados indeterminados numa amostra pequena de crianças infectadas pelo VIH. Noutro 

estudo com 227 crianças de idades compreendidas entre 0 e 15 anos, Chun et al. (2008) 

verificaram uma correlação estatisticamente significativa entre o QFT-IT e a idade. Apesar da 

diferença encontrada na frequência de resultados indeterminados entre os QFTs e o T-

SPOT.TB®, o impacto clínico desta diferença é pequeno, porque a maioria dos resultados 

indeterminados dos QFTs, quando avaliados com o T-SPOT.TB® deram negativo. Outro 

resultado interessante foi a maior concentração de IFNy no QFT-IT relativamente ao QFT-G. 

Este resultado pode ser consequência de variados factores técnicos ou mesmo de respostas 

antigénicas diferentes. 

IIGGRRAAss  nnoo  ddiiaaggnnóósstt iiccoo  ddaa  TTBB  aacctt iivvaa  eemm  iiddaaddee  ppeeddiiáátt rr iiccaa  

Um estudo desenvolvido por Detjen et al. (2007) consistiu na aplicação do QTF-G e T-

SPOT.TB® a uma população de baixa incidência de TB. A amostra era constituída por 91 

crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 15 anos, divididas em 3 grupos 

distintos: um grupo com TB activa confirmada, um com linfadenite por MNT e outro com 

infecção do tracto respiratório de outras causas etiológicas. Verificou-se que quase todas as 

crianças com linfadenite por MNT tiveram PT positiva, enquanto os IGRAs foram negativos em 

todos os casos, reforçando a sua especificidade no reconhecimento de infecção por Mt. A 

especificidade da PT foi de 10,5% em crianças com infecção por MNT, e de 100% naquelas 

com infecção do tracto respiratório. Ainda neste estudo, verificou-se uma concordância 

estatisticamente significativa entre os IGRAs e a PT no grupo de TB activa, apesar de a PT ter 

tido maior sensibilidade diagnóstica quando usada de forma isolada. A alta sensibilidade e 

especificidade dos IGRAs encontrada neste estudo levou os autores a concluírem que estes 

podem ser usados no diagnóstico TB activa em crianças com menos de 3 anos de idade. 

Contudo, no estudo de Lin et al. (1996) os níveis de IFNy apresentaram-se diminuídos nos 

doentes com TB activa e ainda mais diminuídos naqueles com TB pulmonar avançada. A 

menor produção do IFNy parece relacionar-se com a gravidade da doença e com o tempo de 
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tratamento (Duarte, 2009; Teixeira et al., 2007). Herrmann et al. (2009) mostraram que uma 

diminuição dos valores do IFNy durante o tratamento pode vir a permitir monitorização dos 

efeitos da terapia preventiva ou curativa. 

IIFFNNyy  iinndduucciibbllee  pprrootteeiinn  1100  ((IIPP--1100))    

Estudos recentes identificaram uma citoquina promissora chamada IFNy inducible 

protein 10 (IP-10) (Petrucci et al., 2008). Elevadas concentrações de IP-10 foram detectadas na 

resposta de hipersensibilidade tardia à tuberculina, nos gânglios linfáticos, nos granulomas 

pulmonares da TB e nos lavados broncoalveolares de doentes com TB (Petrucci et al., 2008). 

Apesar de a sua expressão ter uma boa concordância com a do IFNy, são exigidas 

concentrações mais altas, pelo que a IP-10 pode ser útil em indivíduos cujos leucócitos não 

produzam IFNy de forma eficaz, melhorando assim a sensibilidade dos IGRAs. 

Petrucci et al. (2008) elaboraram um estudo que comparou as concentrações de IP-10, 

a PT e os IGRAs em crianças recentemente expostas a adultos bacilíferos no Brasil e no 

Nepal. As respostas à IP-10 foram significativamente mais elevadas em crianças com 

resultados positivos para PT e QFT-IT e mais baixas nos casos em que ambos os testes foram 

negativos. Crianças com PT negativa e QFT-IT positivo tiveram concentrações mais elevadas 

de IP-10 do que aquelas com PT positiva e QFT-IT negativo. É difícil de interpretar estas 

diferenças devido à inexistência de um método de referência para o diagnóstico da TB latente. 

Apesar de ser bem conhecido que a PT requer várias semanas para positivar, tornando-

se depois estável, os IGRAs não estão tão bem caracterizados. As respostas da IP-10, tal 

como as do QTF-IT, podem tornar-se negativas com o tempo ou com o tratamento.  

A IP-10 mostrou-se bastante elevada em alguns indivíduos com PT e QFT-IT negativos, 

podendo ser o resultado do seu envolvimento em outras vias imunológicas além do IFNy. 

Whittaker et al. (2008) verificaram um aumento dos níveis de IP-10 na TB activa e na TB 

latente, tal como o IFNy.  

A produção de IP-10 encontra-se aumentada em estados inflamatórias, como uma 

doença autoimune, síndrome coronário agudo, malária cerebral e alergia, não sendo, por isso, 

muito específica como marcador isolado da TB. Este teste não consegue distinguir TB latente 

da TB activa e não tem sensibilidade nem especificidade suficiente para superar os IGRAs 

como ferramentas de diagnóstico da TB. Contudo, a IP-10 pode fazer parte do painel de 

biomarcadores diagnósticos da TB (Whittaker et al., 2008). 
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44  ||  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

Os IGRAs representam um grande avanço no diagnóstico da TB infecção neste início 

de século. No entanto, é preciso cautela na sua aplicabilidade, nomeadamente quando usados 

em idade pediátrica.  

Em Pediatria, vários estudos avaliaram a utilidade dos IGRAs no diagnóstico da TB 

latente, apresentando grande variabilidade nos resultados. Tal facto pode ser explicado por 

diferentes factores: a idade, o tempo decorrido desde a infecção inicial, a incidência da TB na 

população testada, o tipo de estudo aplicado e os critérios díspares na definição de resultado 

indeterminado.  

A relação entre a idade e a produção do IFNү pode aumentar o número de casos 

subdiagnosticados de TB em crianças em idade pré-escolar. Deste modo, a PT continua a 

apresentar vantagens quando aplicada a crianças mais novas. O tempo decorrido entre a 

exposição ao Mt e a positividade do IGRA não está completamente estabelecido, pelo que esta 

é, de certo, uma área onde ensaios controlados e prospectivos são necessários. O significado 

dos resultados indeterminados ainda não está explicado, pelo que os clínicos devem estar 

alertados para possíveis falsos negativos. As crianças em idade pediátrica são um grupo de 

alto risco e o principal alvo no tratamento preventivo. Assim, os resultados indeterminados têm 

impacto nas estratégias preconizadas para o controlo da TB Infantil.  

As várias limitações que os IGRAs apresentam devem ser ultrapassadas através da 

caracterização das variáveis que interferem com a produção do IFNy, estabelecimento de 

valores de cutoff mediante a idade, standartização da definição de resultado indeterminado, 

aumento do tempo de incubação, simplificação da técnica e diminuição dos custos. 

Apesar das limitações encontradas diminuírem a sensibilidade dos IGRAs, é importante 

não esquecer que, devido à sua elevada especificidade, estes são importantes para a exclusão 

dos falsos positivos. 

Deste modo, antes de se substituir a PT, são necessários meios para ultrapassar as 

limitações inerentes aos IGRAs e estudos prospectivos capazes de determinar o número de 

crianças com PT negativa e IGRA positivo, a quem não foi estabelecido tratamento para a TB 

latente e que, mais tarde, desenvolverão doença. 

O significado dos IGRAs no diagnóstico TB activa ainda não está completamente 

documentado, uma vez que parece existir menor produção IFNү. A diminuição IFNү parece 

relacionar-se com a gravidade da doença e com o tempo de tratamento. 
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 São necessários estudos a nível nacional que permitam identificar como a PT e os 

IGRAs se devem articular, tendo em conta a prevalência da doença, as características 

operacionais dos testes disponíveis e a facilidade de execução em cada local. Actualmente, os 

IGRAs apenas complementam a PT. No entanto, deve-se acreditar que estes se tornarão 

métodos promissores no rastreio da TB Infantil. 
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