Carta ao Editor
Resposta dos autores
Authors’ reply

Ao Editor:
Agradecemos ao Dr. Viroj seu interesse em
nosso artigo e as perguntas feitas.
A tuberculose (TB) latente é de fato um
grande problema, porque é um desafio definir
TB latente e TB ativa na infância. Na prática, a
busca de comunicantes com o teste tuberculínico
e a radiografia de tórax (nem sempre disponíveis
em países em desenvolvimento) permite a
identificação dos casos que devem receber
tratamento para TB latente. Atualmente, não
se recomenda que testes diagnósticos baseados
na liberação de interferon gama sejam usados
em crianças. Além disso, tais testes são muito
caros.
O objetivo do sistema recomendado pelo
Ministério da Saúde (MS) é detectar casos de
TB ativa em crianças (< 10 anos de idade). Em
nossa opinião, trata-se de um desafio ainda
maior porque, em geral, não há confirmação
bacteriológica. Além disso, estudamos crianças
infectadas e não infectadas pelo HIV, isto é,
crianças imunodeprimidas. Acreditamos que
a contribuição do sistema recomendado pelo
MS seja fornecer uma ferramenta diagnóstica a
médicos que trabalhem em unidades de saúde
rurais e periféricas, nas quais há poucos recursos
tecnológicos. As dificuldades sugeridas a respeito
do uso do sistema dizem respeito à interpretação
radiológica por parte dos clínicos gerais. Em nossa
opinião, trata-se de um problema relacionado à
TB na infância. Finalmente, embora não haja
nenhum estudo em que se avalie a relação custoefetividade do sistema recomendado pelo MS,
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as propriedades do teste diagnóstico já foram
avaliadas. Utilizando um valor de corte de 30,
a sensibilidade foi de 89% e a especificidade foi
de 86%.(1)
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