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RESUMO 

    

A doença tuberculose (TB) é causada pelo o bacilo Mycobacterium tuberculosis, o qual é 

transmitido por aerossóis de pacientes bacilíferos. Cerca de dois bilhões de pessoas estão 

infectadas mundialmente, sendo 3,6% destes com TB multidroga resistente, ou seja, resistente 

a rifampicina e isoniazida. Para o controle desta doença, além do diagnóstico e tratamento 

precoce e da quimioprofilaxia dos indivíduos susceptíveis, é também essencial o 

monitoramento das cepas sensíveis (S) e da emergência de cepas resistentes (R). Este estudo 

investigou a dinâmica da transmissão da tuberculose (TB) através da análise clínica, 

fenotípica e da diversidade genética de cepas de M. tuberculosis. O estudo foi do tipo 

transversal de pacientes com TB pulmonar em ambulatório de referência em Fortaleza, no 

período de janeiro de 2007 a março de 2008. Foram obtidos por questionário estruturado, 

variáveis demográficas e clínicas, informação dos locais de agregação social dos pacientes e 

seus contatos e co-morbidades. Foi realizado teste de sensibilidade as drogas anti-TB, 

genotipagem por spoligotyping e georreferenciamento dos casos. Dos 138 pacientes 

estudados, 74 eram TB-S e 64 (46,37%) foram resistentes a pelo menos um dos fármacos 

testados (TB-R). Foi encontrada alta freqüência de M. tuberculosis resistente às drogas entre 

os casos previamente tratados (84%) em relação aos casos novos (16%, P <0,001). Dentre os 

115 isolados de M. tuberculosis genotipados, 74 (64%) foram agrupados em 22 linhagens-

padrão de spoligotyping, enquanto que 41 (36%) dos isolados foram identificados como novos 

genótipos (new). As famílias mais frequentes foram Mediterrâneo Latinamericana (LAM) 

(33%), Haarlem (H) (12%) e Universal (U) (5%). A distribuição das famílias de spoligotipos 

foi semelhante ao encontrado na América do Sul. Não houve associação significante da 

distribuição geográfica dos pacientes com TB-R, TB-S ou com as diferentes famílias de 

spoligotipos. A análise geoespacial revelou 24 pacientes (23%) que compartilhavam a mesma 

residência ou viviam próximo de um caso. Dentre os que viviam na mesma residência, eles 

apresentavam o mesmo padrão genotípico e de resistência. A partir dos resultados deste 

estudo, foi observado que a resistência as drogas anti-TB dos casos estudados foi 

predominantemente do tipo secundária, sendo alguns casos foram do tipo primária. Portanto, 

faz-se necessário de um programa de vigilância mais eficaz, a fim de reduzir a TB em 

Fortaleza. 

 

Palavras-chave: Tuberculose; tuberculose multirresistente; georreferenciamento; 

spoligotyping. 



ABSTRACT 

                                          

 

The tuberculosis (TB) disease is caused by the bacillus Mycobacterium tuberculosis, which is 

transmitted by aerosols of patients with active tuberculosis. About two billion people are 

infected worldwide, with 3.6% of multidrug resistant TB, which means resistant to rifampicin 

and isoniazid. To control this disease, is necessary the early diagnosis, treatment, and 

chemoprophylaxis of susceptible individuals, and is also essential monitoring of sensitive 

strains (S) and the emergence of resistant strains (R). This study investigated the transmission 

dynamics of tuberculosis (TB) by analyzing clinical, phenotypic and genetic diversity of 

clinical strains of M. tuberculosis. The study was cross-sectional in patients with pulmonary 

TB in an ambulatory reference of Fortaleza, from January 2007 to March 2008. Demographic 

and clinical information of places of social aggregation of patients and their contacts and co-

morbidities were obtained by structured questionnaire. We conducted sensitivity test to anti-

TB drugs, genotyping and spoligotyping georeferencing of the cases. Of the 138 patients 

studied, 74 were TB-S and 64 (46.37%) were resistant to at least one of the drugs tested (TB-

R). We found a high frequency of M. tuberculosis drug-resistant among previously treated 

cases (84%) compared to new cases (16%, P <0.001). Among 115 isolates of M. tuberculosis 

genotyped, 74 (64%) were grouped into 22 lines of standard spoligotyping, while 41 (36%) 

isolates were identified as new genotypes (new). The more frequently families found were 

Latin-American Mediterranean (LAM) (33%), Haarlem (H) (12%) and Universal (U) (5%). 

The distribution of the families spoligotypes was similar to that found in South America. 

There was no significant association between the geographic distribution of patients with TB-

R, TB-S and with different families spoligotypes. The geospatial analysis revealed 24 patients 

(23%) who shared the same residence or lived close to a case. Among those living with the 

same household, they had the same pattern and genotypic resistance. Out of the results of this 

study, it was observed that the resistance to drugs anti-TB among the studied cases was 

predominantly type secondary; however, some cases were the primary resistance. Therefore, 

it is necessary a more effective monitoring program in order to reduce TB cases in Fortaleza. 

 

Keywords: Tuberculosis, multidrug-resistant tuberculosis; georeferencing; spoligotyping. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As micobactérias são microorganismos que acompanham a evolução do homem, 

sendo encontrados em esqueletos humanos datados de 8.000 a 5.000AC, na França, Itália, 

Alemanha, Dinamarca e Jordânia, os quais apresentavam deformidades sugestivas de 

tuberculose (TB) vertebral ou Doença de Pott. No decorrer da história, a tendência do homem 

a reunir-se em grupos populacionais, associada à transmissão do Mycobacterium tuberculosis 

(M. tuberculosis) por aerossóis possibilitou o estabelecimento da TB como epidemia. Os 

gregos chamavam-na de “phithisis”, os romanos “tabes”, os hindus “rajayakshma” e na 

Inglaterra vitoriana “consumption”. Todos estes diferentes nomes referiam-se a uma doença 

debilitante que, pelas características, chamamos tuberculose (COBERLY et al,2001). 

O diagnóstico atual de TB ainda está fundamentado nas mesmas técnicas descritas por 

Robert Koch há mais de 100 anos, centrado na identificação do bacilo também chamado de 

bacilo de Koch (BK) (MUNCH, 2003). A melhora diagnóstica tem buscado acelerar o tempo 

de detecção, o que possibilita o início do tratamento adequado para controlar a transmissão da 

doença. Daí a importância de definir os contactantes, ou seja, pessoas que convivem no 

mesmo domicílio do paciente bacilífero, em ambiente de trabalho próximo ou em instituições 

de longa permanência, além de amigos íntimos ou contatos íntimos.  Durante a última década 

tem-se buscado aperfeiçoar métodos diagnósticos para obter êxito no controle da TB, pois 

muitos doentes que iniciam tratamento são não bacilíferos (imunocomprometidos, TB extra-

pulmonar, TB pulmonar mínima, TB infantil) de difícil diagnóstico pelos métodos 

convencionais (KONEMAN, 2008; MPCT MS 2010; TIEMERSMA, 2011). 

 

1.1 O Gênero Mycobacterium 

O gênero contém muitas espécies de patógenos estritos e oportunistas que acometem 

igualmente homens e animais. Apesar da maioria dos membros do gênero ser avirulenta para 

o homem, algumas espécies como os membros do complexo M. tuberculosis e o M. leprae 

são importantes patógenos humanos (PFYFFER, 2003; RASTOGI, 2001).  

Do reino Monera, classe das Actinobacterias, ordem Actinomycetales, o gênero 

Mycobacterium é o único na família Mycobacteriaceae (WAYNE, 1986). Pode ser 

classificado de acordo com seu potencial patogênico para humanos, em patógenos estritos, 

patógenos oportunistas e raramente patogênicos (RASTOGI, 2001).  

O M. tuberculosis é uma forma de transição entre as eubactérias e os actinomicetos. 

Trata-se de um bacilo não-formador de esporos, sem flagelos, não produtor de toxina e 
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aeróbio (algumas espécies de micobactérias são microaerófilas, como o M. bovis).  Suas 

medidas são de um a quatro micrometros de comprimento por 0,3 a 0,6 µm de largura. Uma 

divisão natural existe em relação às características de crescimento sob condições ideais in 

vitro, separando-o em espécies de crescimento lento, com tempo de geração de 

aproximadamente 24 horas e requerem mais de sete dias para formarem colônias, enquanto 

que as de crescimento rápido, com tempo de geração de 3 a 4 horas, apresentam formação de 

colônias em menos de sete dias. Possui longo tempo de geração (16 a 20 horas) e duplicação 

(18 a 48 horas), dependendo da oferta de O², nutrientes e pH do meio (KRITSKI, 2000).  

Na prática, as micobactérias são diferenciadas em dois grupos: o complexo 

Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e outras micobactérias que as do MTBC “mycobacteria 

other than the M. tuberculosis complex” (MOTT ou NTM).  

            O complexo M. tuberculosis é composto por sete espécies que são agrupadas de 

acordo com suas propriedades bioquímicas e homologia genômica (>95% DNA-DNA) 

incluindo análise de extratos antigênicos, epítopos-alvo de anticorpos monoclonais e estudos 

de relação antigênica e de DNA que fazem com que estes microorganismos sejam 

geneticamente próximos (VAN EMBDEN, 2000): M. tuberculosis, que é responsável pela TB 

humana; M. bovis que predominantemente causa TB em bovinos, mas também em outros 

animais inclusive humanos; M. africanum, que causa TB humana e é essencialmente limitado 

à África; M. microti, patógeno raro em roedores e mamíferos de pequeno porte, também 

identificado como causador de doença em humanos imunocomprometidos (FOUDRAINE et 

al, 1998), M. canettii (VAN EMBDEN et al, 2000) e mais recentemente M. caprae 

(ARANAZ et al, 2003) e M. pinnipedii (LUCAS et al, 2003). 

 

1.2 Características e estrutura das micobactérias 

As características pelas quais as micobactérias podem ser reconhecidas, possibilitando 

identificação até o nível de espécie, consistem na presença de bacilos fracamente Gram 

positivos com disposição espacial em rosário, ligeiramente curvos ou retos, que raramente se 

ramificam, resistência à lisozima e padrão de reação em testes bioquímicos (KONEMAN 

2008). Devido sua elevada composição de lipídeos nas paredes celulares, a maioria tem a 

característica de fixar o corante fucsina, não sendo assim removido por solução álcool-ácida. 

Esta propriedade de álcool-ácido-resistência deve-se à cápsula cerosa espessa que circunda as 

células micobacterianas, fazendo com que, para a carbolfucsina aquosa penetrar através da 

cera, a cápsula precise ter sua permeabilidade aumentada através do calor no procedimento de 

Ziehl-Neelsen (Z-N). O corante atravessa a cápsula, ligando-se à parede celular, sendo fixado 



22 

 

quando a célula bacteriana é resfriada (KONEMAN, 2008).  Essa reação, associada à sua 

forma e tamanho característico, facilita a detecção precoce de suspeita de infecção.  

O envelope bacteriano compõe-se de uma membrana plasmática, aparentemente 

semelhante à membrana de outras bactérias, circundada por uma complexa parede de 

carboidratos e lipídeos, e pela cápsula de polissacarídeos, lipoarabinomanana e 

lipooligossacarídeos originados da manose, proteínas e lipídios, que são antigênicos e 

responsáveis pela virulência do M. tuberculosis (BRENNAM, 2003). Em microscopia 

eletrônica a cápsula é vista como uma zona eletro-transparente, principalmente nas espécies 

patogênicas como M. tuberculosis e M. avium, e ausente nas espécies não patogênicas como 

M. smegmatis (RASTOGI, 2001). Já a parede celular é constituída de um esqueleto de 

peptideoglicano covalentemente ligado com moléculas de ácido arabinogalactano-micolato 

associado à cobertura de vários lipídeos livres e polipeptídios (BRENNAM, 2003). Os ácidos 

micólicos são ácidos graxos α-alquil-β-hidroxi de cadeias longas e de alto peso molecular, 

produzidos por todas as micobactérias, representando entre 40-60% da massa do envelope 

bacteriano (DUBNAU et al, 2000). Os ácidos micólicos e os lipídios livres formam uma 

barreira de permeabilidade hidrofóbica na parede celular. A membrana possui lipídios polares 

(fosfolipídios agrupados) acrescido de proteínas, formando uma bicamada lipídica (Figura 1). 

As características de álcool-ácido-detergente-antibiótico-resistência, lentidão de crescimento e 

sobrevivência intramacrofágica devem-se ao envelope bacteriano (MUCK et al, 2009).  

                                     

Figura 1- Parede celular micobacteriana.                        

Fonte: BASSO LA et al, 2005. 

 

O complexo micolil-arabinogalactano-peptidioglicano (mAGP) da parede celular das 

micobactérias possui as proteínas manosídio fosfatidilinositol (PIMs), ftiocerol mais lipídios, 

lipomanana (LM) e lipoarabinomanana. O peptideoglicano (PG) destas bactérias possui 

alguns ou todos os resíduos de ácido murâmico composto de N-acilato mais ácido glicólico 

(MurNGly).       

O arabinogalactano (AG) é um polissacarídeo de cadeia ramificada com resíduos de 

arabinose, formando uma extremidade reduzida e apresentando resíduos de galactano, que 

estão na forma de furanose. Duas a três cadeias de arabinano estão ligadas ao centro da 

galactana. A região de galactana do AG está ligada ao C-6 de alguns dos resíduos de 

MurNGly, do PG através de uma ponte especial de diglicosil-P. Os ácidos micólicos estão 

localizados sobre o terminal hexa-arabino-furanosídeo (DAFFE et al, 1998).  
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1.3  Mycobacterium tuberculosis  

O M. tuberculosis alcança a árvore respiratória através da inalação de partículas 

aerossolizadas (com diâmetro de um a dois micrometros) conseguindo atingir os alvéolos, 

caso não seja expelido pelos mecanismos de defesa ciliar do trato respiratório superior 

(FITZGERALD, 2005). Quando chegam aos alvéolos, parte dos bacilos são fagocitados pelos 

macrófagos alveolares, pneumócitos e células dendríticas, podendo ocorrer neutralização ou o 

início do processo de infecção latente (KUAFMANN, 2006). 

 

1.4 Estrutura genômica do M. tuberculosis 

Em 1998, Cole et al. publicaram a seqüência completa do genoma da cepa H37Rv. O 

DNA das espécies de micobactérias contém elevada quantidade de bases nitrogenadas citosina 

e guanina (C+G) com taxas entre 62 mols % a 70 mols % (RASTOGI 2001), para o M. leprae 

há 56% C+G (CLARK-CURTISS et al, 1985). O genoma do M. tuberculosis é rico em 

seqüências de inserções repetitivas, destacando-se a IS6110 e a seqüência polimórfica rica em 

G+C (PGRS). 

 

1.4.1Seqüências de Inserção (IS) 

Seqüências de Inserção são elementos genéticos móveis com 0,8 a 2,5 kb de 

comprimento com extremidades invertidas repetidas e com uma ORF (open reading frame) 

que codifica uma transposase que media sua mobilidade. As IS diferem dos transposons 

porque somente carreiam genes necessários à sua replicação (Mc HUGH et al, 1997; 

WALKER et al, 1999). Desde a publicação do volume “Mobile DNA” por Berg e Howe em 

1989, houve o desenvolvimento de vários sistemas de transposição in vitro para eucariotos e 

procariotos, e a compreensão do processo de transposição a nível químico para muitos destes 

sistemas. O M. tuberculosis H37Rv contém 56 cópias de IS pertencendo a nove diferentes 

famílias (COLE 1998) sendo a IS6110 a mais comum com 16 cópias no genoma. Em 1997, 

SREEVATSAN et al sugeriram que as IS, particularmente IS6110 são relacionadas com 

evolução bacteriana. Portanto, a transposição da IS6110 e outros elementos móveis são 

parcialmente responsáveis pela diversidade de subclones de M. tuberculosis, sendo úteis como 

marcadores em estudos epidemiológicos (KIVI et al, 2002). 

Seqüências repetitivas de DNA têm sido utilizadas em estudos de caracterização 

molecular de cepas de M. tuberculosis e incluem: IS, como o IS6110, curtas seqüências 

repetidas de DNA (DR ou direct repeat), PGRS (Polymorphic GC-rich repetitive sequence), 
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MTPR (Major Polymorphic Tandem Repeats), ETR (Exact Tandem Repeats), GTG5 

(Guanina/Timina/Guanina) (BARLOW et al, 2001). 

As seqüências repetidas PGRS, DR e GTG têm sido utilizadas em subtipagem de 

cepas para as quais a diferenciação com IS6110 é insuficiente, ou seja, quando existe baixo nº 

de cópias de IS6110 ou ausência de cópias.  Como exemplos têm-se os isolados clínicos de M. 

tuberculosis na Ásia e de M. bovis (KREMER et al, 1999). 

 

1.5 Patogênese e resposta imune às micobactérias  

A mediação do contato entre o BK e o macrófago alveolar é feita por diversos 

receptores, dentre eles: complemento, manose, ICAM-3, DC-SIGN e colesterol da membrana 

plasmática (OTTENHOFF, 2005).  A infecção de macrófagos estimula a imunidade inata e 

adquirida. Os componentes da parede celular do M. tuberculosis como lipomanana, 

lipoarabinomanana, lipoproteína 19-kDa e fosfatidilinositol ativam macrófagos e células 

dendríticas através dos receptores Toll-like TLR2 e TLR4 (TJÄRNLUND et al, 2006). Estes 

receptores induzem produção de peptídeos antimicrobianos e citocinas pró-inflamatórias 

através da ativação do fator nuclear e MAP-kinase (INF-kβ) (SALGAME et al, 2005). Todo 

este exsudato inflamatório (quimiocinas) atrai monócitos, linfócitos e neutrófilos para o local 

da primo-infecção tuberculosa, levando à formação de granuloma. A micobactéria pode 

evadir-se da resposta imune inata (KAUFMANN, 2006) através da inibição da fusão fago-

lisossomal; pela evasão da bomba vesicular próton ATPase (XU S et al, 1994) responsável 

pela maturação do fagossomo; pela neutralização de radicais livres e pela inibição da secreção 

de citocinas (ABBAS et al, 2008; CÁCERES et al. 2009; CARDONA, 2007; TANEJA, 

2010). 

A resposta imune desenvolve-se em consequência da infecção e pode ser capaz de 

conter o bacilo, mas não necessariamente eliminá-lo. Na maioria dos casos, não há 

desenvolvimento de doença clinica (TB primária) e o BK permanece viável como infecção 

latente. A reativação desta infecção resulta em TB secundária e depende da interação entre 

hospedeiro e bacilo, em situação de imunodepressão. A eliminação do bacilo é dependente da 

ativação de células Th1 produtoras de IL-2 e IFN-γ, os quais ativam macrófagos. Os 

macrófagos ativados secretam IL-12, TNF-α, IL-10 e IL-6, os quais são citocinas 

imunoestimuladoras e imunodepressoras. Ao contrário do que acontece na resposta inata, os 

macrófagos ativados por IFN- γ apresentam capacidade micobactericida (CURTIS & WAY 

2009; AHMAD 2011). A indução de TB ativa por redução da imunidade celular gerada por 

células Th1 tem sido consistentemente relacionada com a presença da resposta Th2, que é 
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uma resposta humoral, mas que compensa Th1 e está relacionada principalmente à indução de 

necrose e a presença de doença (ROOK 2007). Até agora, não se conseguiu demonstrar, se 

contrabalançando Th1 com desvio para Th2 seria causa de cavitação ou se é induzindo 

cavitação, com presença de uma elevada carga de bacilos extracelulares, que requer uma 

resposta humoral para controlá-la. Resultado da interação TB-bactéria-hospedeiro é que 

bactérias inaladas são fagocitadas por macrófagos nos pulmões, e podem mutiplicar-se 

subvertendo o trânsito endocítico de fagócitos e resistindo aos mecanismos de defesa inata. 

As células infectadas migram para os tecidos e se agregam em granulomas. Uma  hipótese 

viável é que granulomas tuberculosos fibróticos e calcificados curados em indivíduos 

saudáveis sugerem que o sistema imune tentou, mas não conseguiu, reduzir o crescimento 

bacteriano em casos ativos de TB. Portanto, sem granuloma, a proliferação, formação e 

disseminação de patógenos seria ainda maior. Macrófagos, neutrófilos e céls. dendríticas 

(CDs) podem ser infectadas durante estágios iniciais de infecção por M. tuberculosis e 

identificou-se predominância surpreendente de CDs mielóides sobre macrófagos alveolares ou 

recrutados no início da infecção. Embora infecção precoce de CDs possa promover imunidade 

do hospedeiro, o M. tuberculosis prejudica a apresentação de antígenos mediada por CD e a 

migração das CDs para a drenagem de nódulos linfáticos, o que limita o desenvolvimento de 

uma resposta adaptativa imune eficaz. Experimentos com peixe-zebra têm demonstrado que o 

granuloma pode facilitar a proliferação micobacteriana. A motilidade quimiotática dos 

macrófagos mediada por células codificadas com o locus RD1( fator de virulência), chegando 

aos granulomas, está intimamente ligada a um aumento da taxa de infecção. A migração 

rápida e contínua de novas células permite acesso rápido e intensa morte de células infectadas 

no granuloma. Múltiplos macrófagos intinerantes fagocitam rapidamente o conteúdo de um 

dado macrófago infectado morrendo, aumentando assim o número de células infectadas. 

Macrófagos movem-se de forma aleatória (em resposta a um sinal uniformemente distribuído) 

até que estejam perto de uma célula morta infectada, quando adquirem morfologia distinta e 

movimento para que a célula possa mediar sua fagocitose. Assim, um sinal micobacteriano 

dependente de RD1 induz a migração de macrófagos e movimento aleatório dentro do 

granuloma. Em última análise, um segundo sinal, gerado por células que morrem, dirige 

macrófagos próximos a eles, para a fagocitose. Ambos os sinais parecem ser necessários para 

fagocitose eficiente em granulomas, sugerindo que os eventos patogênicos (RD1 +) 

micobacterianos transformaram o granuloma em vantagem ( RAMAKRISHNAN 2012). 

As lesões da TB em imunocompetentes são principalmente observadas nos lobos 

superiores, significando que este sítio deve ser um alvo para os bacilos, que mostram um 
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tropismo para este local. O bacilo cresce rapidamente e as respostas imunes sofrem algum 

atraso. Uma explicação fisiológica deve-se à pobre rede capilar e aumento da pressão parcial 

de O2, e quando a resposta inflamatória reaparece há uma exacerbação porque a concentração 

bacilar, embora ainda baixa, é muito superior aos níveis tolerados pelos seres humanos. Isto 

significa que a resposta imune desencadeada posteriormente é tão intensa que leva à 

destruição maciça do tecido composto de fibrina e colágeno, levando à liquefação e posterior 

crescimento bacilar extracelular, o que aumenta a resposta imune até que seja bloqueada e 

cause cavitação (GORDON & MWANDUMBA 2008). 

 

1.6 A transmissão do M. tuberculosis  

Devido ao fato de que somente pequena proporção de pessoas infectadas com M. 

tuberculosis desenvolva a doença (KRITISKI et al, 2000) e o longo período entre incubação e 

desenvolvimento da TB, a identificação definitiva das fontes de infecção e das vias de 

transmissão é difícil pois somente 5 a 10% dos infectados adoecem, além de que o BK requer 

longo período de incubação. Tais problemas refletem em precários programas de saúde 

pública que visam o controle desta enfermidade (HOPEWELL et al, 1996). A epidemia atual 

de TB está sendo mantida por dois importantes fatores: a infecção pelo HIV, e sua associação 

com TB ativa, e o aumento de cepas de M. tuberculosis resistentes a drogas de primeira linha, 

exigindo mais drogas eficazes anti-TB. Outros fatores contribuintes incluem a expansão da 

população, percentual baixo de taxas de cura em países de baixa renda, transporte ativo de TB 

em hospitais superlotados, prisões e outros  locais públicos, migração de indivíduos de países 

de alta incidência devido a guerras, fome, abuso de drogas ilícitas, decadência social e falta de 

moradia (ABADIA 2009). Em vários países africanos e asiáticos, onde a transmissão do M. 

tuberculosis esteve estável ou aumentado nos últimos anos, a taxa de incidência é mais alta 

entre jovens adultos, com a maioria dos casos resultantes de episódios recentes de infecção ou 

reinfecção. 

Até 1990, as evidências para transmissão da TB eram baseadas em surtos, no 

aparecimento de isolados com mesmo perfil de resistência a drogas, e na conversão de provas 

tuberculínicas (PT) após contato com pacientes tuberculosos (não muito útil em países em 

desenvolvimento com alta prevalência da doença ou ampla cobertura vacinal com BCG), ou 

ainda através de métodos fenotípicos. Entretanto, estes métodos eram carentes de marcadores 

polimórficos suficientemente discriminatórios para distinguir os bacilos infectantes 

(MONTORO et al, 1998). A primeira aplicação da biologia molecular para identificar cepas 
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de M.tuberculosis foi realizada em 1993, digerindo-se DNA genômico com enzimas de 

restrição, e os fragmentos genômicos resultantes eram separados por eletroforese em gel de 

agarose. Embora a técnica permitisse detectar diferenças entre cepas, a necessidade do uso de 

múltiplas enzimas de restrição, a complexidade dos padrões resultantes e as limitações na 

comparação de resultados em diferentes experimentos, dificultaram a ampla utilização desta 

técnica (HOPEWELL et al, 1996). 

 

1.7 Caracterização da Tuberculose 

Os seguintes elementos diagnósticos são habitualmente utilizados para determinar se 

um paciente está com TB: história clínica, exame físico, baciloscopia direta e cultura do 

escarro, exame radiológico e PT positiva. Um caso é confirmado como sendo TB pulmonar se 

apresenta cultura para M. tuberculosis, independentemente do resultado da baciloscopia (MS, 

2010a), considerando mesmo em um contexto de sintomas respiratórios inespecíficos e algum 

achado epidemiológico ou doença de base imunodepressora.  Em relação aos exames 

radiológicos de tórax para casos de TB pulmonar, a definição baseia-se no que há no Manual 

de Recomendações para o Controle da Tuberculose (MRCT) (MS, 2010a) para imagens 

sugestivas de TB, ou seja, infiltrado pulmonar localizado e imagem cavitária no ápice 

pulmonar, sendo analisada a presença de cavitações unilaterais ou bilaterais, pequenas ou 

grandes cavitações, correlacionando com laudo radiológico. Também, a interpretação da PT 

segue as normas do MRCT de 2010, sendo considerado negativo (até nove mm), e positivo se 

 10 mm. 

 

1.8 Situação mundial, nacional e regional da tuberculose. 

As doenças infecciosas e parasitárias são responsáveis, atualmente, por cerca de um 

terço de todos os óbitos humanos no mundo, sendo este número maior que o de mortes 

provocadas por todos os tipos de câncer combinados (ALBERTS, 2009). Segundo dados da 

OMS (Organização Mundial da Saúde, WHO) em 2008, a TB infecta dois bilhões de pessoas 

globalmente, numa proporção de 1:3 habitantes, e que 440 mil (3,6% dos casos) foram por TB 

multidroga resistente (TB MDR), sendo 12.686 novos casos só em 2010 (WHO, 2011). 

Estima-se que uma pessoa morra de TB a cada 20 segundos, sendo a maior causa de 

mortalidade em mulheres, dentre todas as causas maternas associadas. Em 1993, a TB foi 

declarada Emergência Mundial pela OMS a qual estima que, se melhoras significantes na 

prevenção e controle da doença não forem conseguidas, em 2020, 1 bilhão de pessoas 
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adquirirão a infecção, 200 milhões desenvolverão a doença clínica e 70 milhões morrerão. 

Atualmente a parceria mundial Stop TB tem meta de erradicação da doença até 2050. 

De acordo com o padrão de resistência do BK identificado TSA, classificam-se as 

resistências na TB em: monorresistência quando ocorre a um fármaco anti-TB; 

polirresistência a dois ou mais fármacos anti-tuberculose, exceto a associação R e I; 

multirresistência quando presente a pelo menos R e I ou MDR; e resistência extensiva (XDR 

– do inglês, extensively drug resistant) – resistência a R e I acrescida à resistência a uma 

fluoroquinolona e a um injetável de segunda linha (amicacina, canamicina ou capreomicina) 

(MRCT, 2010). A resistência de cepas de M. tuberculosis a drogas antituberculose é um 

problema que tem preocupado autoridades sanitárias nos últimos 15 anos, já que o esquema 

terapêutico para TB consiste de quatro drogas de 1ª linha e drogas de 2ª linha, tendo já sido 

isolados bacilos com resistência a todas estas drogas (RAVIGLIONE & SMITH, 2007).  

O Brasil está na 16ª posição entre os países com maior prevalência de TB (WHO, 

2011). Em 2011 foram notificados 69.245 casos novos, correspondendo a um coeficiente de 

incidência de 36/100.000 habitantes (MS, 2010b; Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 

MS, 2012) (Figura 2).  

 

 

 

            Figura 2- Incidência de TB por Unidade Federada. Brasil, 2009. 

            Fonte: MS, 2010b.  
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 No Estado do Ceará foi estimada incidência de 47 casos /100.000 habitantes no ano 

de 2009 (figura 3). De acordo com dados da Secretária de Saúde do Estado do Ceará, há 

diminuição da incidência de casos notificados de TB em relação ao ano de 2004 (SESA, 

2012). Ainda assim, o número de diagnósticos de TB-MDR mostrou tendência crescente na 

década de 1990 BARROSO et al, 2001). Em estudo de prevalência de TB-MDR com 1.500 

amostras de escarro coletadas entre 1990 e 1999 no Estado do Ceará, foi demonstrado que 

404 isolados (27%) foram resistentes a pelo menos uma droga anti-tuberculose e 266 isolados 

(17,7%) foram MDR (BARROSO et al, 2001). Neste mesmo estudo foi publicada prevalência 

de TB-MDR no Estado do Ceará de 0,82% em 1994 e de 1,48% em 1999. Estudo recente do 

mesmo grupo de pesquisadores encontrou prevalência de 2,13% no ano 2005 (dados não 

publicados).  

 

1.9 Métodos de identificação de micobactérias 

 

1.9.1 Coloração de Ziehl-Neelsen (ZN) 

 

     Os procedimentos diagnósticos laboratoriais envolvem microscopia direta de 

amostras coradas pela técnica de ZN e cultura. Quando se utilizam técnicas padrões de 

identificação, são necessários cerca de 10.000 bacilos álcool-ácido-resistentes por mililitro de 

escarro para detectar-se em microscopia de rotina. A baciloscopia do escarro, desde que 

executada corretamente em todas as suas fases, permite detectar de 60% a 80% dos casos de 

TB pulmonar, o que é importante do ponto de vista epidemiológico, já que casos bacilíferos 

são os responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão. Solicita-se esse recurso 

diagnóstico quando os pacientes são sintomáticos respiratórios, ou seja, possuem suspeitas 

clinica e/ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse. Nos casos de 

TB extrapulmonar pode-se requerer a baciloscopia em materiais biológicos diversos (MS 

2010a).   

   

1.9.2 Identificação fenotípica 

 

O diagnóstico definitivo de TB envolve o isolamento da micobactéria e sua 

identificação (KRITSKI et al, 2000). Entre os meios de cultivo tradicionais para 
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micobactérias encontramos os meios sólidos à base de ovo (Lowenstein-Jensen) e à base de 

ágar (Middlebrook MB 7H10 e 7H11) e líquidos como o Middlebrook MB7H9 e 7H12 

(KONEMAN, 2008). O meio Lowenstein-Jensen (LJ) requer tempo médio de cultivo de 28 

dias e apresenta menor sensibilidade quando comparado aos meios líquidos. Os meios 

MB7H10 e 7H11 são transparentes e permitem detecção rápida do crescimento 

micobacteriano, permitindo após dez dias de incubação inicial, em sistema automatizado 

BACTEC, a identificação ao nível de espécie, sendo as características morfológicas das 

microcolônias analisadas por microscopia. Dependendo da concentração dos 

microorganismos na amostra biológica em cultivo, o crescimento pode ser inferior a sete dias 

para algumas cepas não-M. tuberculosis (KONEMAN 2008). 

   O M. tuberculosis quando incubado a 37ºC por 14 a 28 dias, forma em meios de 

cultura sólidos, colônias rugosas e de cor camurça, pois não produzem pigmento mesmo após 

exposição à luz (PYFFER 2003), com aparecimento de microcolônias após 5 a 10 dias de 

incubação. Em Agar, e principalmente em caldo, formam-se cordões serpentiformes, devido à 

produção de dimicoliltrealose (TDM) ou “fator corda” (visualização por microscopia 

eletrônica). Outra característica fenotípica (teste bioquímico-padrão ouro) é a capacidade de 

acumular niacina, reduzir nitrato a nitrito, crescer na presença de hidrazida do ácido tiofeno-2-

carboxílico, não possuir catalase (produção de catalase a 68ºC) e ser inibido em meios de 

cultura contendo PNB (ác. P-nitrobenzóico). Também tem a capacidade de liberar 
14

CO2 a 

partir do ácido 1-(
14

C) palmítico contido no sistema automatizado BACTEC (KONEMAN, 

2008). 

 

1.9.3 Identificação molecular 

 

a. Epidemiologia molecular da tuberculose 

 

O diagnóstico molecular da TB tem despertado grande interesse em virtude das 

dificuldades encontradas no diagnóstico convencional. Espera-se que as técnicas de 

amplificação genética melhorem a rapidez, sensibilidade e especificidade para detecção de 

micobactérias. A descoberta de sequencias repetitivas de DNA, que variam em número e 

localização, revolucionou a tipagem das cepas de M. tuberculosis. A epidemiologia molecular 

permite correlacionar fonte de infecção e dinâmica de transmissão, por diferenciar 

genotipicamente cepas de M. tuberculosis e identificar fatores de risco individuais ou 

ambientais através da análise de padrões de moradia, densidade populacional por bairros ou 
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atividades profissionais de risco. Por ser de boa reprodutibilidade e portabilidade, devido à 

natureza digital dos resultados gerados, possui particular importância para a formação de 

banco de dados internacional, que fornece informações úteis sobre a epidemiologia e filogenia 

dos genótipos de BK que circulam em todo o mundo (HOPEWELL et al, 1996 e LARI, 

2007). 

A identificação de linhagens de cepas de M. tuberculosis constitui um método 

importante em investigações epidemiológicas, pois facilita a compreensão dos mecanismos 

que interferem na dinâmica da transmissão da doença. Assim como, também permite observar 

os fatores de risco na população exposta, auxiliando no estudo das propriedades biológicas 

dessas linhagens, como virulência e patogenia (KATO-MAEDA, 2001). Então, é possível 

definir se a origem de uma infecção foi do tipo familiar ou não, se houve reativação ou 

reinfecção, o perfil de resistência micobacteriana (ALLAND, 1994), e até mesmo detecção de 

contaminação cruzada intra-hospitalar ou laboratorial (DOMENECH, 2001). 

 

b. Identificação molecular da TB 

 

Diferentes alvos genéticos têm sido propostos para o diagnóstico de micobactérias, 

como os antígenos 28kDa, 32 kDa e 65kDa e os genes dnaJ, groEl e mtb-4. Alguns destes são 

gênero ou grupo específico, com identificação de espécies requerendo subsequente etapa com 

enzima de restrição ou hibridização. Para identificação do M. tuberculosis, os alvos mais 

frequentemente empregados são as sequencias IS986 e IS6110. Em estudos comparativos, os 

iniciadores para a região IS6110 apresentam maior sensibilidade e especificidade (IEVEN et 

al, 1997).      

 

c. Marcadores moleculares 

 

O alto grau de conservação evolucionária das cepas do complexo M. tuberculosis é 

confirmado pelo elevado grau de homologia genética entre as cepas (hibridização DNA-DNA 

de aproximadamente 85 a 100%), por conservação de suas sequencias do gene 16S rRNA e 

suas sequencias espaçadoras intergênicas 16S e 23S, além de suas propriedades imunológicas. 

Apesar da homogeneidade genética da espécie M. tuberculosis, o elevado grau de 

polimorfismo do DNA está associado a repetições de sequencias de inserção (IS) e curtas 

sequencias repetidas de DNA. As sequencias curtas de repetição têm 36 pb de comprimento e 

estão presentes em um único locus genômico direto (DR) nas cepas do M. tuberculosis. No 
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locus DR, estas sequencias estão separadas por sequencias espaçadoras de 31 a 45 pb, 

múltiplas e bem conservadas (RASOLO-RAZANAMPARANY, 2001). Os isolados clínicos 

diferem pela presença das sequencias espaçadoras, sendo seu polimorfismo detectado pela 

técnica de spoligotyping (spacer oligonucleotide typing) ou fingerprint. A utilização do DNA 

fingerprint tem permitido a distinção das várias linhagens de M. tuberculosis. Quando duas ou 

mais linhagens têm perfil de fingerprint similar, infere-se que elas pertençam a um mesmo 

grupo (GOYAL, 1997). O método spoligotyping serve para detectar linhagens de BK com 

grande importância epidemiológica. Por ser de execução simples, embora de custo 

relativamente alto, é frequentemente usado para tipagem desta bactéria, além de servir como 

método de tipagem para cepas com menos de cinco cópias de IS6110 (KAMERBEEK, 1997 e 

BAUER, 1999). Também se destaca por ser de triagem inicial, já que é uma técnica baseada 

em PCR, requerendo pouca quantidade de DNA. 

A técnica de fingerprint tem sido usada para explicar a transmissão da TB e é 

consenso que linhagens com padrões idênticos estejam relacionadas à transmissão recente, 

podendo-se inferir uma fonte comum. Já linhagens com genótipos não relacionados parecem 

ser causadas por cepas diferentes e fontes diversas. Os estudos de epidemiologia molecular 

correlacionam-se com a origem geográfica das cepas sendo o mapeamento destas por 

programas de geoespaçamento (Global Positioning System - GPS) interessante para entender 

a dinâmica da transmissibilidade da TB (DWOLATZKY, 2006). Pacientes jovens apresentam 

mais infecções recentes que os idosos, estando assim mais apropriadamente dispostos em 

grupos de cepas relacionadas. 

 

1.10 Caracterização molecular de cepas de M. tuberculosis pelo método spoligotyping 

 

            Kamerbeek et al, 1997, relatou o método baseado em PCR chamado spoligotyping 

para genotipar cepas do MTBC. A espécie M. bovis contém regiões espaçadoras 33 e 34, as 

quais estão ausentes em cepas de M. tuberculosis. Baseados nas diferentes regiões 

espaçadoras, foram desenhados iniciadores de PCR que diferenciam M. bovis de M. bovis 

BCG e de M. tuberculosis. Os autores incorporaram em um MULTIPLEX-PCR para 

identificar espécies do gênero Mycobacterium (primers para o gene 65kDa-gênero 

específico), membros do MTBC (primers para a IS6110) e para distinguir entre M. 

tuberculosis, M. bovis e M. bovis BCG (primers para as regiões espaçadoras 33 e 34). 

 Na técnica spoligotyping, as DRs apresentam número variável, revelando 49 DRs em 

cepas de M. bovis BCG e 39 em M. tuberculosis H37Rv. Uma mesma linhagem de isolados 
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clínicos apresenta número igual de DR, conforme figura 3. Spoligotype é o padrão formado 

pela ausência ou presença de 43 espaços no locus DR do M. tuberculosis. 

. 

 
Figura 3- Representação esquemática da amplificação por PCR entre seqüências utilizadas 

em  spoligotyping 

Fonte: SANTOS et al, 2007. 

  O método spoligotyping também permite identificação rápida de surtos, infecções 

nosocomiais, casos de contaminação cruzada laboratorial, ou até mesmo casos de 

superinfecção com nova cepa sendo um método ideal para triagem inicial, por ser de fácil 

execução, econômico e rápido para realizar tipagem de cepas do MTBC, visto que podem ser 

analisadas até 40 amostras por dia. (KRÜNNER et al, 2002).    Este método foi a base para a 

realização do maior banco de dados de genótipos do M. tuberculosis, contendo uma 

distribuição mundial e análise filogenética para spoligotipos em todo o mundo, o SPOL DB4. 

Esta base de dados fornece informações úteis para comparar  padrões encontrados dentro de 

diferentes regiões do mundo, aumentando a  compreensão da dinâmica de distribuição da TB. 

Na verdade, abordagens através de epidemiológica molecular têm mostrado que certas cepas 

de M. tuberculosis emergentes, que induzem formas mais graves de TB (tais como Pequim), 

apresentam maior falha terapêutica e recaídas do que outras cepas. Estas formas mais graves 

podem, por sua vez, acentuar a incidência de TB mesmo em países com bons programas de 

controle TB. Além disso, cepas pertencentes às famílias Beijing / W e Haarlem (H) de M. 

tuberculosis estão surgindo  em determinadas regiões do mundo e  associadas com resistência 
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farmacológica. No Brasil, há predominância das linhagens LAM, T e H (MALASPINA 2008, 

NOGUTI e VON GROLL 2010).  

   

1.11 Terapêutica anti-tuberculose 

 

           A terapêutica para TB no Brasil conforme MS em 2002 determinava esquema 

quimioterápico de três drogas para qualquer caso novo sem tratamento prévio ou com 

tratamento e cura há mais de cinco anos. Este esquema era chamado “I básico” e composto 

por: rifampicina (R) e isoniazida (H) associadas por seis meses, e pirazinamida (Z) por dois 

meses iniciais. O esquema I básico era recomendado para todas as formas de TB exceto 

sistema nervoso central (SNC) e TB óssea, sendo recomendado tratamento por nove meses. 

Se o paciente possuía história de tratamento anterior e recidiva após cura ou abandono de 

terapia, fazia-se o esquema I reforçado acrescido de etambutol (E). Ocorrendo falência com 

esquema I ou o reforçado, prescrevia-se o esquema III, composto pela associação de 

estreptomicina (S), Z, E mais etionamida (ET) durante três meses, seguidos de E e ET por 

nove meses. 

 Em estudo comparativo do MS-Brasil entre o II inquérito nacional de resistência aos 

fármacos anti-tuberculose, realizado em 2007-2008, e o I inquérito nacional realizado em 

1997-1998, foi observado aumento da resistência primária isolada à H (de 4,4 % para 6,0%) e 

a resistência à H associada à R (de 1,1% para 1,4%).  Os resultados deste estudo geraram a 

necessidade de um novo sistema de tratamento para TB implementado pelo MRCT/MS 2010, 

e aplicado aos indivíduos com 10 ou mais anos (adolescentes e adultos). A primeira mudança 

consistiu na introdução do E como quarto fármaco na fase intensiva de tratamento (dois 

primeiros meses) do esquema I básico. A segunda mudança consistiu em introduzir, na fase 

intensiva do tratamento, a apresentação em comprimidos com dose fixa combinada dos quatro 

fármacos (quatro em um). Os comprimidos são formulados com doses reduzidas de H e Z em 

relação aos anteriormente utilizados no Brasil. O esquema básico com quatro fármacos é 

mundialmente utilizado, com excelentes resultados quanto à efetividade, em particular pela 

maior adesão ao tratamento (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1. Novo esquema básico recomendado pelo MS em 2010 para tratamento da TB em 

adolescentes e adultos, no Brasil. 

Regime Fármacos 
Faixa de 

peso 
Unidades/dose Meses 
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  R/H/Z/E 20 a 35 kg Dois comprimidos   

Duas 
R/H/Z/E 

150/75/400/275 36 a 50 kg Três comprimidos 2 

Fase intensiva           Comprimido > 50 kg Quatro comprimidos   

  
em dose fixa 
combinada 

      

Quatro R/H R/H 20 a 35 kg Uma cápsula 300/200   

Fase de 
manutenção 

300/200 ou 150/100 36 a 50 kg 
Uma cápsula 300/200 + 1 
cápsula 150/100 

4 

  cápsulas > 50 kg Duas cápsulas 300/200   

  R (rifampicina)- H (isoniazida)- Z (pirazinamida)- E (etambutol) 

  Fonte: MRCT/MS, 2010. 

 

As vantagens da mudança na apresentação dos fármacos são: conforto do paciente em 

redução do número de comprimidos a serem ingeridos, impossibilidade de tomada isolada de 

fármacos e simplificação em todos os níveis da gestão farmacêutica. 

  

1.12 Tuberculose multirresistente  

 

De acordo com OMS, o tratamento adequado da TB depende da adesão do paciente, a 

qual é considerada difícil, e do acesso ao serviço de saúde, exigindo responsabilidade do 

paciente. Normalmente, os regimes de drogas anti-tuberculose levam de seis a 24 meses para 

cura, requerendo supervisão frequente. Todavia, os tratamentos erráticos ou incompletos têm 

favorecido surgimento de TB-MDR e TB-XDR. A situação alarmante tem sido reportada em, 

no mínimo 46 países, com estimativas de que anualmente em torno de meio-milhão de casos 

de TB-MDR estejam emergindo e que mais de 130 mil pessoas morram devido a esta 

condição. Em algumas áreas geográficas, aproximadamente 13% de todos os casos novos de 

TB apresentam resistência a pelo menos uma droga do esquema básico, com 2% dos casos 

resistentes a H e R (TB-MDR) e 10% destes classificados como TB-XDR, observando-se 

valores nunca antes detectados (WHO, 2008).   

Cepas de M. tuberculosis resistentes a R e H têm surgido universalmente. A 

resistência às drogas anti-tuberculose classifica-se em primária ou secundária, sendo a 

primeira definida pela ausência de tratamento prévio, e a secundária como consequência ao 

desenvolvimento de cepas mutantes resistentes. As taxas de resistência primária às drogas de 

primeira linha são: 27% para H, 8,3 % para R, até 6% para E e percentuais muito baixos para 

Z (AGARWAL 2010, HUANG 2009, LACOMA 2008, ZUMLA 2012). Já a frequência de 
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resistência secundária varia de 17% a 26 % ocorrendo mais na Índia, China e África do Sul 

(ZHANG 2009, WHO 2011). 

No geral, a resistência às drogas pela cepa do M. tuberculosis é causada por mutações 

isoladas no cromossomo, e que não determinam resistência cruzada a outras drogas anti-

tuberculose (MARTIN et al, 1990; SHARMA; MOHAN, 2004). O fenótipo de multidroga 

resistência é causado por acúmulo de diferentes mutações. As mutações podem ocorrer em 

genes alvos ou naqueles envolvidos com a conversão do precursor da droga 

(RAMASWAMY; MUSSER, 1988). Assim, a resistência a H está relacionada com mutações 

em enoil-acp-redutase (inhA), na catalase-peroxidase (katG), alquil-hidroperoxido-redutase 

(ahpC) e no regulador de estresse oxidativo (oxyR). Já mutações em RNA polimerase 

subunidade B (rpoB) levam a resistência a R, enquanto alterações no gene proteína 

ribossomal subunidade 12 (rpsL) conferem resistência a Z. Para haver resistência a S é 

necessária mutação em RNA ribossomal 16s rrs e no gene aminoglicosídeo fosfotransferase 

(strA), enquanto para o E faz-se necessário alteração em arabinosil transferase (embA, B e C). 

Mas, não só a mutação genômica é responsável pelo fenômeno da resistência, outros fatores, 

como baixo nível sócio-econômico-educacional, que podem gerar má-adesão à terapia anti-

tuberculose, contato prévio com os fármacos de 1ª linha, gravidade da doença gerando 

cavitações de difícil cura microbiológica e os fatores genéticos do paciente, são relacionados 

ao surgimento de cepas MDR e até XDR (SHARMA; MOHAN, 2004). 

  

  2  IMPORTÂNCIA DO ESTUDO  

 

A distribuição da infecção tuberculosa a nível mundial, sua complexa epidemiologia e 

história natural (longo período entre incubação e doença), agravada por insuficientes recursos 

para responder à situação mundial da doença, são fatores que tornam a TB um sério problema 

de saúde pública (HOPEWELL, 1996). Foi observado que 27% dos casos novos de TB são 

transmitidos por pacientes não bacilíferos (GARCIA-QUINTANILHA 2000, ZUMLA 2012), 

o que faz com que a detecção mais eficaz da doença e a instituição de terapia adequada sejam 

essenciais para o controle desta epidemia. Os objetivos da OMS para o desenvolvimento de 

testes diagnósticos de TB incluem a necessidade de simplificar e melhorar a detecção de casos 

da doença, particularmente testes com resultados imediatos; ativar mais eficazmente o 

monitoramento do tratamento de TB latente e ativa; rapidamente identificar resistência aos 

medicamentos, de primeira e segunda linha; e identificar com mais precisão a TB latente 
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determinando risco de progressão para doença ativa, para atingir a meta de eliminação da TB 

em 2050 (Stop TB). Embora haja um trabalho significativo para desenvolver novos ensaios 

diagnósticos e dispositivos precisos e rápidos, diagnóstico de baixo custo ainda tem de ser 

realizado. Devido a TB afetar principalmente pessoas com recursos limitados, qualquer teste 

diagnóstico desta enfermidade necessita ter impacto de saúde pública, assim simplicidade e 

acessibilidade são tão importantes quanto a exatidão analítica. O diagnóstico também deve ser 

avaliado em termos de impacto clínico além das avaliações de desempenho microbiológico 

(NAHID 2012). As várias ferramentas de biologia molecular, portanto, são úteis para 

diagnóstico e tratamento precoce e o tratamento da TB latente em indivíduos susceptíveis 

(contactantes), sendo essencial também o monitoramento das cepas sensíveis e da emergência 

de cepas resistentes às drogas anti-tuberculose (TB-MDR). Tais informações são importantes 

para estabelecer melhores estratégias para o controle desta doença.  

BARROSO et al. (2001) desenvolveram, no estado do Ceará, um estudo a respeito 

do papel da TB domiciliar no desenvolvimento de TB-MDR. Foi encontrada associação 

estatisticamente significativa entre abandono de tratamento e da TB-MDR com o 

desenvolvimento de novos casos de TB-MDR (BARROSO et al. 2004). Os mesmos autores 

publicaram novo estudo sobre a ocorrência de TB doença entre contatos de TB-S e TB-MDR 

e observaram que a prevalência do desenvolvimento de novos casos foi semelhante nos dois 

grupos. Também observaram a ocorrência de dois ou mais casos na mesma família (micro 

epidemia) de TB-MDR confirmada por teste de sensibilidade. Ainda neste mesmo estudo, 

encontraram discordância de 33% no perfil de sensibilidade dos isolados bacterianos dos 

novos casos quando comparados aos casos índices (BARROSO, 2001). Resultados 

semelhantes foram encontrados em dois outros estudos nacionais (KRITSKI et al, 1996; 

TEIXEIRA et al, 2001) e em um internacional (HESSELING et al, 2002). 

Enquanto a detecção de resistência às drogas por fenótipo é prejudicada pelo tempo 

prolongado para identificar cepas resistentes, a análise genotípica pode ser mais rápida e 

precisa.  São poucos os estudos publicados que correlacionam mutações genéticas e 

resistência fenotípica, sendo estas análises mais frequentes em regiões onde a prevalência de 

TB é baixa (KIBIKI, 2007). Pesquisas sobre transmissibilidade da TB, desenvolvidas no 

Estado do Ceará, utilizaram epidemiologia convencional (BARROSO et al, 2001; BARROSO 

et al, 2004). Os achados discordantes do último estudo e a semelhança do achado com a 

literatura publicada reforçam a necessidade de estudos moleculares e espaciais, que possam 

esclarecer a dinâmica da transmissibilidade da TB e, deste modo, definir melhores estratégias 
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para interromper a cadeia de transmissão. Dentre os estudos espaciais, os recursos de GPS e 

GIS (geographical information systems) têm sido usados para avaliar a epidemiologia 

espacial de algumas doenças infecciosas. Não há estudos publicados em TB que 

correlacionem informações clínicas (1), fatores de risco (2), padrão de resistência (3), 

genotipagem (4) e georeferenciamento dos isolados de M. tuberculosis (5). Portanto, a análise 

conjunta de tais dados será útil para estudar a transmissão desta doença, usando como modelo 

a região metropolitana de Fortaleza, considerada de alta prevalência de TB com 47 

casos/100.000 hab. (SESA-CE, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

  

3.1 Geral  

 

      Identificar genotipicamente, pelo método spoligotyping, os isolados de M. tuberculosis 

multirresistentes e sensíveis em Fortaleza, Brasil. 

 

3.2 Específicos 

  

1. Discutir dados clínico-epidemiológicos e sócio-econômicos relacionados ao 

hospedeiro, com os isolados TB-S e TB-R obtidos. 

2. Caracterizar genotipicamente os isolados de M. tuberculosis nos pacientes estudados.  
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3. Caracterizar a distribuição espacial (georeferenciamento) dos isolados predominantes 

de M. tuberculosis multirresistentes e sensíveis. 

4. Analisar a existência de focos de transmissão de TB-MDR primária, através dos dados 

fenotípicos, genotípicos e de geoespaçamento, na comunidade estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

              

DESCRIÇÕES DO ESTUDO  

              

 4.1. Tipo de Estudo 

 

O presente estudo foi realizado em Fortaleza, capital do Ceará, região nordeste do 

Brasil, com população estimada em 2.447.409 habitantes (conforme dados IBGE acessados 

em 02 de abril de 2012). 51% da população são mulheres e 49% homens. (DATASUS 2011). 

Os pacientes desta pesquisa foram acompanhados em um estudo de coorte 

transversal, desenvolvido no período de janeiro de 2007 a março de 2008, em indivíduos com 

sintomatologia compatível com diagnóstico de TB pulmonar, sensível ou multirresistente, que 
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foram atendidos no Hospital de Messejana (HM), referência no tratamento da TB MDR no 

Estado do Ceará. O HM é um hospital público da rede estadual de saúde, especializado no 

tratamento de doenças cardiorrespiratórias, com média mensal de 6.500 atendimentos 

ambulatoriais, sendo o ambulatório de tisiologia responsável por 2% desta demanda (SESA 

2012). 

As amostras clínicas de material respiratório (escarro e lavado bronco-alveolar, 

LBA) que apresentavam bacterioscopia positiva para bacilo álcool ácido resistente (BAAR), 

foram enviadas ao Laboratório Central do Estado do Ceará (LACEN) para cultivo e 

identificação de micobactérias, e teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA). 

Confirmada doença pelo cultivo positivo, os pacientes eram convidados a participar da 

pesquisa e assinavam Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo I) na 

presença do médico responsável pelo estudo. Posteriormente, os isolados de M. tuberculosis 

foram enviados ao Laboratório de Pesquisa em Micobactérias, do Departamento Patologia e 

Medicina Legal (DPML) da UFC, para recultivo e extração de DNA. 

 

 

4.2 População de estudo  

 

Cento e cinquenta e cinco pacientes que obtiveram cultivo positivo para M. 

tuberculosis e que haviam consentido em participar do estudo, foram contatados no momento 

do recebimento do resultado do exame. Mas o tamanho da amostra foi reduzido para 138 

pacientes, pois alguns cultivos de M. tuberculosis foram extraviados ainda no LACEM, 

conforme fluxograma abaixo. 
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Dos 138 pacientes atendidos no ambulatório de tisiologia do HM, foram estudados 

dados demográficos, clínicos e epidemiológicos seguindo um roteiro de questionário semi-

estruturado (Apêndice). O grupo foi dividido em pacientes com TB- sensível e TB- resistente. 

             

4.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo os pacientes com idade maior ou igual a 15 anos e TB 

pulmonar com expectoração, que apresentassem cultivo positivo para M. tuberculosis e que 

consentiram em responder ao questionário. 

             

 4.4 Critérios de exclusão 
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Foram excluídos do estudo os seguintes pacientes: que não tinham residência 

permanente, os portadores do HIV, com diagnóstico de TB, mas sem confirmação por cultura, 

e os que não consentiram em participar do estudo e gestantes. 

                

4.5 Definição dos indivíduos com TB Pulmonar  

 

Em relação ao diagnóstico de TB pulmonar e definição de casos, este estudo seguiu 

as orientações baseadas no MRCT (MS, 2010a). Foram revisados os seguintes elementos 

diagnósticos: história clínica, exame físico, baciloscopia direta e cultura do escarro, exame 

radiológico e prova tuberculínica. Caso confirmado de TB pulmonar foi definido como o que 

apresentasse cultura positiva para M. tuberculosis, independente do resultado da baciloscopia 

(MS, 2010a). Os pacientes foram divididos em dois grupos: sensível às drogas anti-

tuberculose (TB-S) e resistente a uma ou mais drogas (TB-R).  

               

4.6 Outras definições 

 

Em relação aos exames radiológicos de tórax para casos de TB pulmonar, a definição 

foi baseada no MRCT (MS, 2010a) para imagens sugestivas de TB, ou seja, infiltrado 

pulmonar localizado e imagem cavitária no ápice pulmonar, sendo analisada a presença de 

cavitações unilaterais ou bilaterais, pequenas ou grandes cavitações, correlacionando com 

laudo radiológico analisado e os diversos padrões radiológicos através de laudos no 

prontuário ou avaliação da película sendo feita por dois médicos clínicos participantes do 

estudo. Também, a interpretação da PT seguiu as normas do MRCT/ 2010: negativo (< 10 

mm), positivo ( 10 mm). 

 No que diz respeito às características do tratamento para TB pulmonar, foi 

considerado regular se paciente recebeu o esquema básico em seis meses, irregular se houve 

administração não diária das drogas antituberculosas, abandono se paciente deixou de 

comparecer à unidade de saúde por mais de 30 dias consecutivos, após a data aprazada para 

seu retorno, e falência quando houve persistência da positividade do escarro ao final do 4º ou 

5º mês de tratamento, tendo havido ou não negativação anterior do exame, ou quando os 

pacientes são fortemente positivos (++ ou +++) e mantém essa situação até o 4º mês, ou 

quando há positividade inicial seguida de negativação e nova positividade, por dois meses 

consecutivos, a partir do 4º mês de tratamento. O aparecimento de poucos bacilos, em torno 

do 5º para o 6º mês de tratamento, não significa necessariamente falência do esquema, em 
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especial se acompanhado de melhora clínico-radiológica, devendo o paciente ser seguido com 

exames bacteriológicos (MS, 2010a). 

Em relação à classificação de MDR para o esquema anti-tuberculose, foi definido 

como portador de TB-MDR aquele que apresentasse BK resistente a R e H (MS, 2010a).  

 

            

   4.7 Coletas de amostras e entrevistas  

 

Os pacientes foram atendidos pelo médico que informava sobre o resultado da 

baciloscopia e cultura e também perguntava se o paciente concordava em participar do estudo, 

no próprio HM. Diante do consentimento, o paciente foi esclarecido sobre as etapas da 

pesquisa detalhadamente e realizada aplicação do questionário, colhendo assinatura do TCLE 

(Anexo I). Confidencialmente, o indivíduo respondia às questões pertinentes ao questionário 

estruturado, com caracterização sócio-econômico-demográfica dos pacientes, que incluiu até 

aspectos de migração interestadual, presença de patologias associadas comprovadas por dados 

laboratoriais de prontuário, análise de hábitos como quantificação de etilismo, tabagismo ou 

uso de drogas ilícitas, características do ambiente hospitalar onde foi atendido em regime de 

hospital-dia ou internação, dados de lesão radiológica pulmonar, PT, baciloscopia, cultura e 

TSA, além do tipo de tratamento prévio para TB (qualitativo e quantitativo), todo elaborado 

no Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC, sob a 

coordenação da Profª Lígia Kerr (Apêndice I). 

 

4.8 Processamento das amostras e cultivo primário dos isolados clínicos 

 

As amostras de espécimes clínicos, com baciloscopia positiva para BAAR, do 

laboratório de análises clínicas do HM, excluídas as micobactérias contaminantes, foram 

encaminhadas ao LACEN-CE acondicionadas apropriadamente em potes com manuseio 

seguindo as normas de biossegurança e semeadas em capela de fluxo laminar com pressão 

negativa, em meio LJ puro, incubando-se a 37ºC por 14 a 21 dias, sendo que as amostras que 

obtiveram baciloscopia negativa foram incubadas por até 12 semanas. As amostras de escarro 

(N= 134) foram descontaminadas pelo método de 1% N-acetil-L-cisteína (NALC)-hidróxido 

de sódio (NaOH) antes do cultivo em meio sólido (PFYFFER, 2003). Este tratamento tinha 

como objetivo eliminar microorganismos contaminantes e liquefazer o muco contido no 

escarro. Ao final, solução de citrato de sódio 5M, cuja finalidade era estabilizar o NALC, foi 
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adicionada à mistura. As amostras de LBA (N=04) não foram descontaminadas e, portanto, 

coradas pelo ZN e cultivadas in natura. Foram identificados os microorganismos BAAR, 

bioquimicamente como M. tuberculosis, pela sua incapacidade de crescer em LJ 

suplementado com ácido p-nitro benzóico (PNB), realizando-se posteriormente o TSA. Todas 

estas amostras foram recultivadas no Laboratório de Pesquisa em Micobactérias do DPML da 

UFC, utilizando a mesma metodologia, conforme fluxograma a seguir. 

 

 

 

 Posteriormente foi realizado novo TSA pelo método das proporções de CANETTI et 

al (1963) com algumas modificações (Anexo II). 

              

 4.9 Identificação molecular 

 

Toda a etapa de extração do DNA micobacteriano foi realizada no Laboratório de 

Pesquisa em Micobactérias do DPML da UFC, a partir do cultivo de BK. Esta fase foi 

realizada em capela de fluxo laminar, tipo IIb, sendo que, antes de iniciar o procedimento, a 

capela foi limpa com glutaraldeído a 2% e submetida à luz ultravioleta por 20 minutos, 

juntamente com o material a ser utilizado na extração. Foram utilizadas as medidas de 
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biossegurança adequadas como uso de máscara com filtro N-95, luvas, aventais e gorros. 

Nesta etapa, o material reutilizável era descartado em solução de hipoclorito de sódio a 5% e 

o material era colocado em lixo para posterior autoclavagem. 

               

4.10 Extração de DNA  

 

O DNA cromossômico foi extraído de uma suspensão de micobactérias empregando 

a técnica publicada por VAN SOOLINGEN et al (1981) com algumas adaptações. Antes da 

inativação bacteriana, uma a duas alçadas de crescimento bacteriano foram transferidas para 

microtubo criogênico contendo meio de congelamento (caldo Triptona de Soja adicionado de 

25% de glicerol), para armazenagem a -80ºC. Na primeira etapa uma alça repleta de colônias 

das amostras com bom crescimento em meio LJ foi coletada e transferida para um tubo de 

1,5ml contendo 500 µl de tampão TE (0,01M Tris-HCI e 0,001M EDTA [pH8]), seguido de 

aquecimento a 80ºC por 30 minutos para matar as células, e armazenamento a -20ºC. O 

aquecimento foi realizado em manta aquecedora, sendo o tubo de 1,5ml selado com parafilme 

e o aquecimento controlado com termômetro para não ultrapassar a temperatura recomendada.  

A suspensão de micobactérias mortas foi adicionada de lisozima na concentração 

final de 2mg/ml e 5µl de RNase DNase-livre (0,5 µg/µl), fazendo uma centrifugação rápida e 

incubada a 37º C por 2h. O tubo contendo a suspensão foi congelado em um banho de gelo 

seco com etanol por 10 minutos (-80ºC) e em seguida rapidamente aquecido a 75º C por 

outros 10 minutos (usando manta aquecedora). Após chegar à temperatura ambiente, foram 

adicionadas proteinase k (concentração final 500 ug/ ml) e SDS a 0,5% (este podendo ser 

adicionado ainda com a suspensão em temperatura alta) e novamente incubado a 50º C por 1 

h.  

A amostra foi então submetida a duas etapas de extração com igual volume da 

amostra com solução de fenol: clorofórmio: álcool isoamílico (25:24:1), sendo a mistura 

homogeneizada e depois centrifugada (13.000 rpm a temperatura ambiente por 10 minutos) 

após cada adição do fenol:clorofórmio:álcool isoamílico. Após cada extração com fenol: 

clorofórmio a camada aquosa superior era retirada para outro tubo de 1,5ml, sendo depois 

submetida à extração com igual volume de clorofórmio. Em caso do volume da amostra ser 

inferior a 500μl, esta era completada com tampão TE (pH 8,0) e procedia-se à precipitação do 

DNA. 

O DNA contido na fase superior aquosa era então submetido à precipitação pela 

adição de 1/50 de volume de solução de NaCl 5M e de dois volumes de etanol absoluto, com 
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homogeneização por inversão até formação de precipitado de DNA. A precipitação do DNA 

era auxiliada pela incubação a -20ºC por 10 min. O DNA era coletado por centrifugação a 

13.000 rpm por 10 minutos a 4ºC e depois era lavado duas vezes com 1ml de etanol 70%.  O 

etanol era então removido por centrifugação a 13.000 rpm por 5 min. e depois deixado secar a 

temperatura ambiente. Ao final o DNA era solubilizado em um volume de 40µl de tampão TE 

caso não fosse visível, ou 100 µl para DNA visível. Em seguida o DNA era mantido a 37ºC 

overnight e estocado a -20ºC. A quantidade do DNA foi determinada por espectrofotometria 

(A260) utilizando-se diretamente 2µl de cada amostra com o equipamento Nanodrop 

(Nanodrop Technologies), sendo a qualidade avaliada pela relação A260 / A280 (ideal 1,8 e 

2,0). 

A integridade do DNA foi verificada em gel de agarose a 1% em tampão Tris-Borato-

EDTA 1x (Apêndice II) contendo brometo de etídio na concentração final de 0,5 μg/mL. O 

brometo de etídio permite a visualização de bandas de DNA sob luz ultravioleta. O 

procedimento de descarte de géis e tampão contaminados com o brometo de etídio foi baseado 

na publicação de LUNN e SANSONE (1987). Foi utilizado o marcador de peso molecular 100 

pb (Invitrogen) para comparação da integridade do DNA genômico. A eletroforese foi 

desenvolvida a 80 V (GE Healthcare) por aproximadamente 1 hora e o DNA foi visualizado 

em iluminação ultravioleta. 

              

4.10.1 Amplificação do DNA para genotipagem  

 

A partir desse momento, as etapas foram realizadas no Laboratório de Biologia 

Molecular aplicada a Micobactérias, Biomanguinhos, FIOCRUZ, Rio de Janeiro-RJ, sob a 

coordenação do Profº Philip Suffys. 

A região que continha as repetições diretas (DRs) foi amplificada com os iniciadores 

DRa (5’ GGT TTT GGG TCT GAC GAC 3’) e DRb (5’ CCG AGA GGG GAC GGA AAC 

3’). A amplificação foi realizada utilizando 500 ng de DNA cromossômico, em seguida 

adicionados 58 μl de mix de PCR composto por 6 μl de tampão 10× (Invitrogen) contendo de 

MgCl2 1,5 mM, 0,48 μl dNTPs 25 mM, 0,5 μl de cada iniciador (DRa e DRb, 40 pMol cada), 

1U de Taq DNA polimerase (Invitrogen) e água milli-Q em quantidade suficiente para 

completar 60μl.  

Para o preparo da sonda de hibridização foi utilizado o DNA da cepa-padrão de M. 

tuberculosis (Mt 14323) e os iniciadores INS 1, 5’ CGT-GAG-CGC-ATC-GAG-CTG-GC e 

INS 2, 5’ GCG-TAG-GCG-TCG-ACA-AA. O programa de amplificação foi realizado a 95 
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o
C por 10 min, seguida de 30 ciclos de 94 

o
C por 1min, 56 

o
C por 2min e 72 

o
C por 1min. O 

produto amplificado foi hibridizado com 43 oligonucleotidios, cada um correspondendo a 

uma única seqüência dentro da região DR. As seqüências dos oligonucleotidios estão descritas 

no quadro 02.    

 

Quadro 2- Sequencias dos oligonucleotídeos referentes às repetições diretas (DRs) do M. 

tuberculosis, empregados no spoligotyping. 

Nº da DR Sequencia do oligonucleotidio Nº da DR Sequencia do oligonucleotidio 

1 5’ -ATA GAG GGT CGC CGG 

TTC TGG ATC A-3’ 

23 5’-AGC ATC GCT GAT GCG 

GTC CAG CTC G-3’ 

2 5’-CCT CAT AAT TGG GCG 

ACA GCT TTT G-3’ 

24 5’-CCG CCT GCT GGG TGA 

GAC GTG CTC G-3’ 

3 5’-CCG TGC TTC CAG TGA 

TCG CCT TCT A-3’ 

25 5’-GAT CAG CGA CCA CCG 

CAC CCT GTC A-3’ 

4 5’-ACG TCA TAC GCC GAC 

CAA TCA TCA G-3’ 

26 5’-CTT CAG CAC CAC CAT 

CAT CCG GCG C-3’ 

5 5’-TTT TCT GAC CAC TTG 

TGC GGG ATT A-3’ 

27 5’-GGA TTC GTG ATC TCT 

TCC CGC GGA T 

6 5’-CGT CGT CAT TTC CGG 

CTT CAA TTT C-3’ 

28 TGC CCC GGC GTT TAG CGA 

TCA CAA C-3’ 

7 5’-GAG GAG AGC GAG TAC 

TCG GGG CTG C-3’ 

29 5’-AAA TAC AGG CTC CAC 

GAC ACG ACC A-3’ 

8 5’-CGT GAA ACC GCC CCC 

AGC CTC GCC G-3’ 

30 5’-GGT TGC CCC GCG CCC 

TTT TCC AGC C-3’ 

9 5’-ACT CGG AAT CCC ATG 

TGC TGA CAG C-3’ 

31 5’-TCA GAC AGG TTC GCG 

TCG ATC AAG T-3’ 

10 5’-TCG ACA CCC GCT CTA 

GTT GAC TTC C-3’ 

32 5’-GAC CAA ATA GGT ATC 

GGC GTG TTC A-3’ 

11 5’-GTG AGC AAC GGC GGC 

GGC AAC CTG G-3’ 

33 5’-GAC ATG ACG GCG GTG 

CCG CAC TTG A-3’ 

12 5’-ATA TCT GCT GCC CGC 

CCG GGG AGA T-3’ 

34 5’-AAG TCA CCT CGC CCA 

CAC CGT CGA A-3’ 

13 5’-GAC CAT CAT TGC CAT 

TCC CTC TCC C-3’ 

35 5’-TCC GTA CGC TCG AAA 

CGC TTC CAA C-3’ 

14 5’-GGT GTG ATG CGG ATG 

GTC GGC TCG G-3’ 

36 5’-CGA AAT CCA GCA CCA 

CAT CCG CAG C-3’ 

15 5’-CTT GAA TAA CGC GCA 

GTG AAT TTC G-3’ 

37 5’-CGC GAA CTC GTC CAC 

AGT CCC CCT T-3’ 

16 5’-CGA GTT CCC GTC AGC 

GTC GTA AAT C-3’ 

38 5’-CGT GGA TGG CGG ATG 

CGT TGT GCG C-3’ 

17 5’-GCG CCG GCC CGC GCG 

GAT GAC TCC G-3’ 

39 5’-GAC GAT GGC CAG TAA 

ATC GGC GTG G-3’ 

18 5’-CAT GGA CCC GGG CGA 

GCT GCA GAT G-3’ 

40 5’-CGC CAT CTG TGC CTC 

ATA CAG GTC C-3’ 

19 5’-TAA CTG GCT TGG CGC 

TGA TCC TGG T-3’ 

41 5’-GGA GCT TTC CGG CTT 

CTA TCA GGT A-3’ 

20 5’-TTG ACC TCG CCA GGA 

GAG AAG ATC A-3’ 

42 5’-ATG GTG GGA CAT GGA 

CGA GCG CGA C-3’ 

21 5’-TCG ATG TCG ATG TCC 

CAA TCG TCG A-3’ 

43 5’-CGC AGA ATC GCA CCG 

GGT GCG GGA G-3’ 

22 5’-ACC GCA GAC GGC ACG 

ATT GAG ACA A-3’ 
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Após amplificação, o produto de PCR foi submetido à precipitação com 0,1 volume 

de acetato de sódio 3M, seguida da adição de 2 volumes de etanol 100% gelado. A mistura foi 

homogeneizada e incubada a -20ºC overnight. Posteriormente foi centrifugada a 12000 rpm / 

20 min. e o sedimento lavado com etanol a 70% gelado. Após a evaporação do etanol residual 

o sedimento foi ressuspenso em 1 ml de TE 1x sendo aliquotado e armazenado a -20ºC.  As 

sondas de IS6110 foram diluídas com água do kit ECL (GE Healthcare). 

 Os oligonucleotidios (Invitrogen) foram covalentemente fixados à membrana 

(Hybond N+, GE Healthcare) que foi previamente ativada pela adição de 16% (w/v) 1-ethil –

3-(3-dimethilaminopropil) carbodiimide (Sigma). Eles foram aplicados a membrana de 

hibridização (Isogen Bioscence, Holanda), constituída de camada de cushion (folha tipo 

isopor ou esponja de espessura bem fina) em paralelo com o uso do mini-blotter (MN45 e SB-

30, Immunetics). Para a montagem no mini-blotter, foi observado que a membrana vem com 

um corte no canto D superior e suas linhas devem coincidir com o início dos sulcos. Quando o 

mini-blotter é fechado com parafusos, o corte fica no canto superior D. As amostras diluídas 

(130l) foram pipetadas nos canais paralelos de modo que os canais ficassem em posição 

perpendicular ao das linhas dos oligonucleotidios. A hibridização (forno UVP Laboratory 

products HP-1000 Hybridizer) ocorreu por 60min a 60
o
C. A detecção da hibridização do 

DNA foi realizada por quimiluminescência (ECL kit e Hyperfilm ECL, GE Healthcare).  

    

4.10.2 Spoligotyping 

 

A metodologia foi baseada na publicação de KAMERBEEK et al, 1997. Os 

procedimentos de incubação foram realizados em recipiente plásticos, sob agitação branda e 

em único sentido. A membrana de oligonucleotídeos foi mantida em solução EDTA 20 mM, 

pH 8,0 a 4 ºC. O mini-blotter foi lavado com sabão extra (Merck), sendo usada uma escova de 

cerdas macias, tendo o cuidado para não tocar na membrana com luvas, pois poderia causar 

background no filme revelado. Foram empregadas pinças de ponta chata para não marcar a 

membrana. Após aplicar o produto do PCR referente a cada amostra em cada canaleta do 

mini-blotter, o produto excedente era aspirado com vácuo e depois era aplicado parafilme 

para evitar extravasamento e finalmente o blotter era preso à tampa superior com parafusos. O 

mini-blotter foi incubado em forno de hibridização a 60ºC e mantido em posição horizontal, 

sendo evitados movimentos que causassem contaminação de uma canaleta com produto de 

outra canaleta. O mini-blotter foi mantido apoiado sobre um becker virado, para dar maior 

estabilidade enquanto permanecia no forno. Durante o período de incubação, as soluções de 
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SDS a 0,1% a serem empregadas nas etapas de lavagem da membrana foram aquecidas 

também à temperatura de 60 ºC.  A qualidade da solução de SDS, tempo e temperatura das 

etapas são considerados críticos na hibridização da membrana. O tampão de SDS foi 

preparado no mesmo dia da hibridização e filtrado antes do uso, sendo empregada água 

MilliQ. O método de preparo das soluções de SDS a 0,1% e 2 x SSPE se encontra no 

Apêndice II. 

O processo de lavagem das membranas (Apêndice III) foi realizado com incubações 

por 30 min com 250 ml de 2 × SSPE/0,1 % SDS a 60 ºC, seguido de uma lavagem com 500 

ml 2 × SSPE 0,5 % SDS a 60 ºC, outra lavagem com 500 ml 2× SSPE 0,5 % SDS a 42 ºC e 

finalmente uma lavagem com 500 ml 2× SPE a temperatura ambiente.  

Para detecção e revelação do spoligotyping, a solução 2 × SSPE era desprezada e a 

mistura de solução 1 e solução 2 (7 ml de cada solução) kit ECL- Direct Nucleic Acid 

Labelling and Detection System (RPN 3001- GE Healthcare) era adicionada ao canto do 

recipiente tipo pyrex. O recipiente era mantido sob constante e cuidadosa agitação manual por 

2 min. Em seguida, a membrana era colocada sobre filme plástico e depois coberta por outra 

camada de filme plástico, depois era passada uma compressa de gaze de algodão para 

remoção de bolhas sobre a membrana. Em sala de revelação fotográfica (com lâmpada 

vermelha da Kodak), a membrana envolta em filme plástico era colocada dentro de um 

cassete próprio para revelação. Ao final, o filme de revelação (GE Healthcare, Hyperfilm 

ECL- High performance chemiluminescen film) era introduzido sobre a membrana, sendo 

observado que o canto superior do cassete deveria coincidir com o canto dobrado do filme. O 

filme era deixado em exposição no escuro por 1 hora e 30 minutos.  

A revelação foi realizada por imersão em solução reveladora (RP X-OMAT Kodak) 

durante 3 minutos, conforme figura 10 em anexo III. Depois o filme foi enxaguado em água 

corrente e imerso em solução fixadora (RP X-OMAT Kodak), deixando agir mais 3 minutos. 

Ao final, o filme foi deixado secar ao ar.  Os resultados obtidos do spoligotyping foram 

plotados em planilha Excel Windows (versão 2007) em sequencia binária e depois 

identificados por nº octal através do site Spol DB4 (http://www.pasteur-

guadeloupe.fr:8081/SITVITDemo/).           

 

 

4.11 Georeferenciamento  

 

http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVITDemo/
http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVITDemo/


50 

 

A localização geográfica (latitude e longitude) de cada paciente que residia em 

Fortaleza foi coletada duas vezes, e de modo independente, por motoqueiros treinados que 

visitavam os pacientes listados conforme identificação do questionário estruturado, e 

certificava-se que o endereço do entrevistado era sua atual moradia. Utilizou-se aparelho GPS 

modelo eTrex® (Garmin ltda.) que emprega o sistema WGS 84 (World Geodetic System 

1984). Os pacientes que apresentavam residência no interior do Estado do Ceará ou em outro 

Estado obtiveram seus dados geográficos coletados através do Google Earth. Os dados foram 

inseridos no site do Spol DB4 (http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVITDemo/) e 

digitados em planilha do Excel com posterior transferência para o software de análise final 

Arc GIS versão 9.3, sendo os mapas construídos no aplicativo Arc Map.  

 

 4.12 Análise estatística 

 

  A análise descritiva dos dados epidemiológicos e de fenotipagem foi realizada 

através de tabelas para as variáveis qualitativas e quadros de medidas descritivas (média, 

desvio padrão, mínimo, mediana, e máximo) para variáveis quantitativas. Para a análise de 

associação em tabelas de contingência foi utilizado o Teste Exato de Fisher. O Teste de 

Shapiro-Wilk e o Teste de Levene foram utilizados para identificar respectivamente a 

Normalidade na distribuição da variável e a igualdade de variâncias das variáveis 

quantitativas. O teste de comparação entre duas médias foi realizado através do Teste t-

Student e o Teste não-paramétrico de Mann-Whitney quando conveniente. 

  A análise estatística foi realizada com os programas estatísticos EpiInfo 6.04d e 

SSPS para Windows versão 10.0. O nível de significância utilizado para as análises de 

inferência estatística foi 5%. Os resultados obtidos do Spol DB4 foram inseridos usando o 

Excel para Windows (versão 2007) e transferidos para o SPSS e Bionumerics (Applied Maths, 

Bélgica), obtendo-se análises de congruência com os dados epidemio-clínicos e de feno-

genotipagem.  

 

 4.13 Considerações éticas 

 

Aos participantes do estudo foram garantidos o sigilo das informações e o 

anonimato, de acordo com as normas éticas da investigação científica. Os nomes dos 

pacientes não foram relacionados aos questionários e foram identificados apenas por códigos. 

Este projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HM e recebeu 

http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVITDemo/
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parecer favorável à sua execução no dia 04 de julho de 2005 através do protocolo nº 238/05, 

expedido (anexo IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  RESULTADOS  
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5.1 Características da população 

 

Do total de 138 pacientes com TB pulmonar entrevistados no período de janeiro de 

2007 a março de 2008, o grupo com TB-S foi constituído por 74 pacientes, com padrão de 

sensibilidade total às drogas testadas (R, H, Z, E e S) e o grupo com TB-R foi composto por 

64 indivíduos, com resistência a pelo menos uma droga. A média de idade entre os pacientes 

com TB-R foi de 41 anos e mediana de 42 anos, variando de 20 a 79 anos, com desvio-padrão 

de 13,03 anos. Nos pacientes TB-S a média foi de 38 anos, com desvio-padrão de 15,31 anos 

e mediana de 35 anos (Tabela 1). Nesta faixa etária houve maior concentração entre adultos 

jovens com idade menor ou igual a 30 anos, já nos pacientes TB-R houve maior concentração 

em faixa etária mais elevada, variando de 30 a 50 anos. 

 

 Tabela 1 - Distribuição por faixa etária entre 138 pacientes com TB-R e TB-S.  

 N Media DP 

                 

Mínimo        Máximo 

TB-R 64 41,6 13, 0 20 79 

TB-S 74 38,9 15, 3 19 82 

Total 138 40,1 14, 3 19 82 

TB-R – TB Resistente, TB-S TB sensível, DP – Desvio Padrão (teste de Mann-Whitney). 

 

  

Com relação à distribuição por sexo, há discreto predomínio de pacientes do sexo 

feminino no grupo TB-R (46,8% N=29) e predomínio de pacientes masculinos no grupo TB-S 

(57,9% N=44), mas sem diferença significante. Sobre a caracterização sócio-econômico-

demográfica dos pacientes com TB, observou-se que o nível de escolaridade foi 

significativamente baixo, tendo-se obtido que 49% dos pacientes (N= 47) no grupo TB-S 

possuíam até cinco anos de estudo, enquanto no grupo com TB-R foram 51% do total de 96 

(N=49) conforme tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 -  Distribuição dos pacientes em relação à escolaridade (tempo de estudo em anos) 

entre os pacientes com TB-R e TB-S. 
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  TB-R TB-S  

Escolaridade (anos)      Total  N  % N  % p 

≤ 5 96 49 51 47 49 0, 065 

>5 42 15 35,7 27 64,3  

 138 64  74   

TB-R- TB Resistente, TB-S- TB Sensível, p-nível de significância. 

 

  Analisando-se o perfil social, foi observado que 49 pacientes estavam 

desempregados, sendo que 44,9% (N=22) pertenciam ao grupo TB-R e 55,1% (N=27) ao 

grupo TB-S. Vinte e oito pacientes obtinham renda provisória de auxílio-doença, sendo que 

42,9% (N=12) pertenciam ao grupo com TB-R e 57,1% (N=16) ao grupo com TB-S, todavia 

era esperado que os pacientes crônicos (TB-R) tivessem mais acesso ao sistema de auxílio-

doença. Sobre a principal atividade laboral exercida no momento do diagnóstico, 74 pacientes 

trabalhavam como prestadores de serviço, sem diferença significante entre os com TB-R e os 

TB-S. Ainda sobre atividade laboral, 21 pacientes trabalhavam na indústria sendo que 13 

(61,9%) pertenciam ao grupo TB-S e apenas oito (38,1%) ao grupo com TB-R; enquanto 13 

pacientes eram comerciários sendo 69,2% (N=9) pertencentes ao grupo com TB-S. Apenas 

dois pacientes exerciam atividade intra-hospitalar e pertenciam ao grupo TB-S, inclusive um 

deles era zelador do HM, referência em tratamento de TB, deste modo descartando a hipótese 

de aquisição nosocomial na TB-R.  

 

Também foi analisada a renda familiar desta população, sendo constatado o grau de 

pobreza em que viviam. Foi observado que os pacientes do grupo TB-R tinham menor renda 

que o grupo com TB-S (p = 0, 043), conforme descrito na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Distribuição quanto à renda mensal em salários mínimos entre pacientes com TB-

R e TB-S. 

  TB-R TB-S  

Renda
*
 Total N % N % p 

<1 44 26 59,5 18 40,9 0, 043 

 1 94 38 40,5 57 59,1  

 138 64  75   

* 
Renda em número de salários mínimos, p-nível de significância. 
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Em relação à comparação da renda familiar atual e há cinco anos, 51 pacientes 

afirmaram que recebiam atualmente menos, sendo 30 pacientes pertencentes ao grupo TB-S 

(58,8%) e 21 (41,2%) ao grupo com TB-R. Cento e vinte e cinco pacientes relataram que já 

haviam passado grandes dificuldades financeiras, 47,2% (N=59) com TB-R e 52,8% (N=66) 

com TB-S, todavia sem significância estatística (tabela 4). 

 

 

Tabela 4 - Caracterização do nível socioeconômico entre pacientes com TB-R e TB-S 

  TB- R TB-S  

Histórico de dificuldades 

financeiras Total N % N % p 

Sim  125 59 47,2 66 52,8 0, 111 

Não 11 2 30,8 9 69,2  

 136 61  77   

TB-MDR- TB Multidroga Resistente, TB-S- TB Sensível, p- nível de significância. 

 

 Analisando pacientes TB-R que tiveram contato com TB e tipo de contato, 

observamos que 44,8% (N=52) conheceram alguém com TB em comparação ao grupo TB-S 

que foram de 55,2% (N=64). Já quando comparamos o número de contatos, obtivemos no 

grupo de pacientes TB-R 76,9% que tiveram contato prévio com mais de quatro pessoas com 

TB, enquanto no grupo controle apenas 23,1% tiveram mais de quatro contatos (p= 0, 038), 

conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 -  Caracterização do contato com TB entre pacientes com TB-R e TB-S (N=138) 

   TB-R TB-S  

Contato com TB                            Total     N(64) 

 

 

    

% 

   N(74)      % p 

Conhecimento de alguém com TB Sim 116 52 44,8 64 55,2 0, 817 

 Não 22 9 40,9 13 59,1  

        Quantas pessoas 1 47 21 44,7 26 55,3 0, 038 

  2 a 4 56 21 37,5 35 62,5  

 > 4 13 10 76,9 3 23,1  

Parente com convivência Sim 64 31 48,4 33 51,6 0, 350 

  Não 51 20 39,2 31 60,8  
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                    pouca convivência Sim 20 10 50,0 10 50,0 0, 626 

  Não 95 41 43,2 54 56,8  

Não parente com convivência Sim 20 8 40,0 12 60,0 0, 806 

  Não 95 43 45,3 52 54,7  

                     sem convivência Sim 18 8 44,4 10 55,6 1, 000 

  Não 97 43 44,3 54 55,7  

Outro contato Sim 3 0 0,0 3 100,0 0, 253 

  Não 112 51 45,5 61 54,5  

Parente/conhecido com  Sim 84 39 46,3 44 53,7 0, 539 

convivência Não 32 13 39,4 20 60,6  

TB-R- TB Resistente, TB-S- TB Sensível, p-nível de significância. 

  

Observando o tipo de contato com TB, obtivemos no grupo de pacientes com TB-R 

que 48,4% (N=31) tiveram contato com parente com muita convivência, comparado com 

51,6% (N=33) dos pacientes TB-S. Já para contato com parentes com pouca convivência, 

obtivemos um percentual semelhante 50% tanto para o grupo com TB-R quanto para o grupo 

controle. Com relação ao contato com não parente, mas com muita convivência, o percentual 

maior foi no grupo controle (60%) em relação ao TB-R. Já no contato com não parente e sem 

convivência, observamos que 55,6% (N=10) estavam no grupo controle, comparados com 

44,4% dos pacientes com TB-R.  

Ainda no grupo TB-R foi observado que o contato que teve TB apresentou a doença 

há mais de 10 anos, enquanto que no grupo TB-S, o contato teve a doença há menos de cinco 

anos. Uma melhor estimativa do tipo de contato foi obtida com a pergunta se a convivência 

foi no mesmo domicílio, sendo constatado que 46,2% (N=30) do grupo com TB-R 

apresentaram contato intra-domiciliar enquanto no com TB-S 56,9% (N=29) não tiveram 

convivência domiciliar com o contato doente, mas sem significância estatística.  

 Foi também analisada a informação sobre o tempo de convivência do paciente com 

o contato com TB, para avaliar características tradicionalmente citadas como relacionadas à 

aquisição da TB, e verificou-se que dos casos com TB-R 51,4% (N=19) tiveram mais de 10 

anos de convívio, enquanto no grupo TB-S 68,2% (N=15) apresentaram contato por menor 

período, até um ano. Também foi informado sobre o tipo de contato, para estudar o grau de 

aglomeração das pessoas. Quando perguntado se dormiam no mesmo quarto do contato com 

TB, observou-se que 42% (N=34) do grupo com TB-R negaram comparados a 58% (N=47) 
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no grupo TB-S. Ainda sobre o tipo de contato, para avaliar o grau de intimidade com o 

possível bacilífero, foi abordado sobre se cuidava do contato com TB (cuidadores), por ex. 

banho e auxílio na alimentação. Foi observado que 46% (N=40) do grupo TB-R tiveram esse 

tipo de exposição. Também não houve diferença significativa entre os grupos TB-R e TB-S 

em relação à caracterização do contato que teve TB, ou seja, se havia contato íntimo ou se 

trabalhavam juntos (tabela 6). 

 

Tabela 6 -  Intensidade contato prévio TB entre pacientes com TB-R e TB-S (N=138) 

    TB-R TB-S  

Contato prévio TB                  

Total N(64) 

  

% 

   

N(74) 

      

 % 

 

p 

Tempo contato prévio 0 - 5 anos 

            46 15 

32,

6 31 67,4 

0,117 

 5 --| 10 

32 16 

50,

0 16 50,0 

 

  > 10 anos 

37 20 

54,

1 17 45,9 

 

Conviveu ou convive  Sim 

            65 30 

46,

2 35 53,8 

0,851 

mesmo domicílio Não 

51 22 

43,

1 29 56,9 

 

Tempo de convivência 0 - 1 ano 

22 7 

31,

8 15 68,2 

 

 1 --| 5 

anos 28 14 

50,

0 14 50,0 

 

 5 --| 10 

anos 19 7 

36,

8 12 63,2 

 

  >10 anos 

37 19 

51,

4 18 48,6 

 

Dormia em mesmo quarto Sim 

            35 18 

51,

4 17 48,6 

0,417 

  Não 

81 34 

42,

0 47 58,0 

 

             quartos separados Sim 59 25 42, 34 57,6 0,709 
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4 

  Não 

57 27 

47,

4 30 52,6 

 

Cuidador  Sim 

29 12 

41,

4 17 58,6 

0,830 

  Não 

87 40 

46,

0 47 54,0 

 

Namoro Sim 

8 3 

37,

5 5 62,5 

0,729 

  Não 

108 49 

45,

4 59 54,6 

 

Trabalho mesmo ambiente Sim 

23 10 

43,

5 13 56,5 

1,000 

  Não 

93 42 

45,

2 51 54,8 

 

Outro contato Sim 

82 36 

43,

9 46 56,1 

0,838 

  Não 

34 16 

47,

1 18 52,9 

 

TB-R- TB Resistente, TB-S- TB Sensível, p-nível de significância. 

  

Correlacionando a presença de morbidades que frequentemente são citadas com 

aumento da incidência de TB, somente dois pacientes eram portadores de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC), com distribuição semelhante para os dois grupos. Enquanto que 

para Diabetes Mellitus (DM), houve uma incidência um pouco maior com 18 casos entre o 

total de 138 casos estudados, também sem diferença estatística significante entre os dois 

grupos.  Avaliação sobre doença psiquiátrica foi realizada baseada na análise do entrevistador 

diante das perguntas sobre acompanhamento em algum serviço de saúde mental, existência de 

cartões de frequência, receitas de medicações tranquilizantes ou outras controladas, fazendo 

intersessão com nível de escolaridade. Outras co-morbidades não foram avaliadas.   Entre os 

13 casos com doença psiquiátrica concomitante, foram identificados nove (69,2%) com TB-R 

e quatro (30,8%) com TB-S, com uma tendência estatística de maior predisposição no grupo 

com TB-R (p = 0, 078) apresentado na tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos pacientes com TB-R ou TB-S em presença de doença 

psiquiátrica. 

  TB-R TB-S  

Doença psiquiátrica Total N % N % p 

Sim  13 9 69,2 4 30,8 0, 078 

Não 125 55 30,8 70 69,2  

 138 64  74   

TB-R- TB Resistente, TB-S- TB Sensível, p- nível de significância. 

 

 

Em relação ao hábito de etilismo, 55 pacientes foram classificados como alcoolistas 

(cinco ou mais doses por dia em três ou mais dias dos últimos 15 dias), sendo mais intenso no 

grupo com TB-S (60%) que no grupo TB-R, porém sem significância estatística.  Também 

com relação ao tabagismo, não houve diferença entre os dois grupos, sendo que 59 pacientes 

afirmaram fumar e 36 foram classificados como grandes tabagistas (>15 cigarros/dia). Foi 

analisada, ainda, a taxa de usuários de drogas ilícitas entre os pacientes, com uso da maconha 

(20 ou mais dias no último mês) e da cocaína (crack) (três ou mais vezes no último mês) 

sendo que a maioria negou o hábito. Na população usuária (N=31) não houve diferença entre 

uso ocasional ou intenso entre os dois grupos, conforme descrição na tabela 8. Uso frequente 

(seis vezes ou mais no mês) e uso pesado (vinte vezes ou mais no mês em 20 dias a 30 dias 

que antecederam a pesquisa) (DE VRIES 2005, COHEN 2007, SHANG 2011). 

 

Tabela 8 - Distribuição dos pacientes TB-R e TB-S de acordo com outros fatores de risco 

   TB-R TB-S  

Hábito  Total N % N % p 

Tratamento prévio TB  74 44 73 20 27   0,001 

Etilismo (N=137)      Não 82 40 48,8 42 51,2 0,38 

      Sim 55 22 40,0 33 60,0  

          Nº dose semanal     < 10 9 2 22 7 77,8 0,49 

 10 a 14 11 4 36,4 7 63,6  

       14 35 15 41,6 20 58,3  

Tabagismo      Não 79 38 48,1 41 51,8  0,60 

      Sim 59 25 42,4 34 57,6  

         Consumo diário     ≤ 15 23 7 30,4 16 69,6 0,18 

      >15 36 18 50,0 18 50,0  

Drogadição (N=137)      Sim 31 15 48,4 16 51,6 0,83 

      Não 106 47 44,3 59 55,6  

        Tempo de uso   Ocasional 12 6 50,0 6 50,0 0,70 
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 Intenso 15 6 40,0 9 60,0  

 TB-R- TB Resistente, TB-S- TB Sensível, p- nível de significância. 

 

Os pacientes também foram analisados quanto ao número de esquemas anti-TB 

experimentados previamente e observou-se que 47 nunca haviam tido contato com fármacos 

de 1ª linha para TB, sendo que 40 (85,1%) pertenciam ao grupo com TB-S e sete (14,9%) ao 

grupo com TB-R (primária), com diferença estatisticamente significativa (p <0,01), conforme 

tabela 9. 

Tabela 9 -  Distribuição de isolados de M. tuberculosis R e S em relação ao uso prévio de 

drogas anti-TB 

      TB-R      TB-S  

Uso prévio de drogas anti-TB 

 Total 
  N=64    % 

    N= 

74 
      % 

       p 

Nunca realizou 
    47       7  14,9 

          

40 
   85,1 

    < 0,001 

 

Um tratamento     21     10 47,6 11 

                          

52,4 

 

 

Dois tratamentos  21 13 61,9 8 

        

38,1 

 

 

Três ou mais   39 31 79,5 8 

         

20,5 

 

SI     10  3  7   

TB-R- TB Resistente, TB-S- TB Sensível, SI sem informação. 

     

Todavia 21 pacientes relataram ter realizado um tratamento prévio, onde se evidenciou 

distribuição equitativa entre os grupos TB-S e TB-R, passando a preponderar no grupo com 

TB-R quando os pacientes relatavam dois ou mais tratamentos prévios, mostrando evidente 

ação da pressão seletiva antimicrobiana como determinante do surgimento de cepas 

multidroga-resistentes.  O emprego do esquema de falência (resgate) foi observado no 1° 

tratamento prévio de seis pacientes com TB-R, enquanto nenhum relato foi encontrado no 

grupo TB-S. Quando se analisou 2º tratamento prévio, constatou-se a utilização de esquema 

de falência em um paciente (11,1%) com TB-S, embora a predominância tenha sido para o 

grupo TB-R (88,9%), o mesmo ocorrendo para distribuição entre pacientes com 3 tratamentos 

prévios. 

A presença de cicatriz vacinal da BCG no braço D foi confirmada em 81 pacientes 

(58,7%), sendo 43,2% (N= 35) em portadores de TB-R e 56,8% (N= 46) no grupo TB-S.  

Sobre as características do ambiente hospitalar, com o propósito de avaliar a 

possibilidade de transmissão de TB nosocomial, 73 (52,8%) pacientes necessitaram 

internação sendo 53,4% por TB-R e 46,6% por TB-S, sendo estes valores justificados pelas 
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complicações sequelares e gravidade da TB-R (p=0,026).  Dentre os setores por onde estes 

pacientes transitaram no HM, 11 permaneceram apenas no setor de emergência com tempo 

estimado de menos de um dia. Já aqueles que estavam debilitados ou tiveram a oportunidade 

de conseguir um leito em enfermaria da Emergência, formaram um número maior (N= 49) e 

permaneceram até 30 dias em observação, aumentando os riscos de transmissão intra-

hospitalar. Por último, apenas 13 pacientes conseguiram vaga na unidade H, setor do HM que 

contempla condições ideais de isolamento respiratório e funcionários especializados, sendo 

que oito (61,5%) eram portadores de TB-R. Sobre tempo de permanência hospitalar, maior 

grupo de pacientes esteve no período de um mês (N=49) com 61% (N=30) portadores de TB-

R (tabela 10). 

 

Tabela 10 - Distribuição dos pacientes com TB-R e TB-S conforme características do 

ambiente hospitalar durante internação. 

          TB-R           TB-S  

Características 

hospitalização 
 Total     N              %        N      % p 

Necessitou internação                Sim              73        39        53,4          34      46,6 0,020 

   Não                65        22        33,8           40       53,4  

 SI                  3           

 Total              138       64          74   

Observação em emergência   Sim                28        13        46,4           15       53,6 0,670 

   Não   107       48                      44,8          59       55,2    

     SI                  3                   

 Total  138     61            74   

 Enfermaria de emergência Sim                39        20        51,3           19       48,7 0,250 

  Não    96      41       42,7          55     57,3  

     SI   3      

  Total              138       61                               74   

Enfermaria unidade H    Sim                13          8        61,5             5       38,5 0,230 

    Não              122                                                                               53                                                               43,4          69                                                                56,6  

      SI                  3                              

 Total             138                                         61           74   

Tempo de internação  <1dia                11          2        18,2             9       81,8 0,003 

  1-30                49        30        61,2           19       38,8  

  > 30                13          7        53,8             6       46,2  

      SI                65        25            34   

 Total              138        64            74   

TB-R TB Resistente, TB-S TB Sensível, p- nível de significância, SI sem informação. 

 

Ainda sobre os dados laboratoriais realizados para diagnóstico da TB, foram 

analisados os diversos padrões radiológicos de 132 pacientes. A análise foi feita baseada em 

laudos anexos aos prontuários ou por análise do médico que entrevistou o paciente, quando 

não havia laudo radiológico, sendo observado se havia lesão uni ou bilateral, se pequenas ou 
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grandes cavidades.  Os resultados foram agrupados em: lesão única não-cavitária (12,3%), 

bilateral não-cavitária (17,4%), única cavitação (34,7%) e bilateral cavitária (30,4%). A 

avaliação da baciloscopia revelou que 119 pacientes eram bacilíferos. Destes, 75 (63%) eram 

portadores de TB-R e 46 (38,6%) eram TB-S. Com relação ao tempo em meses que 

permaneceu bacilífero, foi difícil precisar, pois não havia, em muitos casos, como saber a 

quanto tempo o paciente já vinha eliminando bacilos antes da realização da primeira 

baciloscopia. Para a grande maioria (N=62) foi estimado um período entre um e seis meses, 

sendo que 28 pacientes (45,2%) eram TB-R e 34 (54,8%) eram portadores de TB-S. 

A PT foi realizada em apenas 40 pacientes (28,9% de 138). Destes, 75% (N=30) 

foram positivos (10 mm), sendo que 20 (66,7%) pertenciam ao grupo TB-S e 10 (33,3%) ao 

grupo com TB-R, enquanto 25% (N=10) foram negativos sendo seis (60%) no grupo TB-R e 

quatro (40%) no grupo TB-S.  

 

5.2 Características fenotípicas das amostras isoladas 

 

O diagnóstico confirmatório de TB pulmonar ocorreu em 138 amostras que 

apresentavam características morfológicas e de crescimento compatíveis com M. tuberculosis.  

Sessenta e quatro cepas foram resistentes a uma ou mais drogas anti-tuberculose, sendo que a 

quase totalidade (61 isolados, 95,2%) foram classificados como TB multidroga resistente 

(TB-MDR), enquanto somente três isolados apresentaram resistência a H especificamente, 

além da ausência de resistência a Z em todas as amostras estudadas. Metade das cepas 

resistentes (33 isolados, 51,6%) apresentou resistência a R + H, enquanto 20,6% (13 isolados) 

foram resistentes a R + H + E, seis isolados (9,4%) resistentes a R + H + S e nove isolados 

(14,1%) resistentes a quatro drogas (R + H + E + S) (tabela 11).  

 

Tabela 11- Distribuição do perfil de sensibilidade a drogas anti-tuberculose de 138 isolados 

com TB pulmonar. 

 TB isolados (N)            % 

TB-S 74 53,6 

TB-R 64 46,4 

H   3  4,7 

R + H 33 51,6 

R + H + E  13 20,3 

R + H + S   6  9,4 

R + H + E + S   9 14,1 

Total         138 100 

TB- S - TB sensível, TB-R - TB resistente; H – isoniazida, R – rifampicina, E – etambutol, S 

– estreptomicina. 



62 

 

A figura 4 mostra a distribuição do perfil de sensibilidade a drogas anti-TB dos 138 

casos em relação ao município de residência. Observa-se que a coluna que representa o 

número de casos de outras cidades é bem menor comparada à coluna de Fortaleza, e o maior 

percentual de casos TB-R a R + H, ocorreu devido o ambulatório de tisiologia do HM ser 

referência para casos de TB-R na região. 

 

Figura 4 - Gráfico da análise fenotípica de 138 cepas de M. tuberculosis em relação ao 

município de residência. 

 
TB- S - TB sensível, TB-R - TB resistente; H – isoniazida, R – rifampicina, E – etambutol, S 

– estreptomicina. 

 

 

 5.3 Características genotípicas das amostras isoladas 

 

Um total de 115 isolados clínicos de M. tuberculosis foram genotipados por 

spoligotyping do grupo de 138, devido perda de 23 culturas que não apresentaram quantidade 

de material suficiente para extração de DNA com qualidade e quantidade adequadas para 

realização de PCR.  As amostras foram reconhecidas conforme classificação internacional 

(Spol DB4) em linhagens ou famílias (N=74), sendo 42 pertencentes ao grupo TB-S e 32 TB-

R. As que não foram identificadas como linhagens conhecidas, ou seja, não apresentavam 

similaridade entre si e foram designadas com New e Orphan (N=41; 35,7%) (BRUDEY 2006, 

JAGIELSKI 2010, THE PASTEUR INSTITUTE OF GUADELOUPE, 2012). A figura 5 

apresenta o padrão de spoligotyping (dendograma) dos 115 isolados estudados. 
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Figura 5- Dendograma de 115 isolados de M. tuberculosis obtidos de TB pulmonar, a partir 

da análise filogenética obtida por spoligotyping.    

  

 O padrão genotípico LAM-3 preponderou no grupo TB-R (13,7 %) e o LAM-9 

(12,5%) no grupo TB-S (tabela 12), especificando quantas cepas eram experimentadas com 

uso prévio de drogas anti-TB ou abandono de tratamento. Não houve significância estatística 

na correlação com perfil de resistência às drogas anti-tuberculose, conforme dados 

apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 12 - Distribuição dos padrões de spoligotyping de 115 isolados de TB pulmonar e uso 

prévio de drogas anti-TB ou abandono de tratamento. 

  TB-R
a 

 TB-S
b 

 

 Total 115 (%) 51 (%) Uso prévio 64 (%) Uso prévio 

LAM 38(33,0) 16(31,4) - 22(34,4) - 

      

     LAM1 

 

2(1,7) 

 

1(2,0) 

 

1 

 

1(1,6) 

 

1 

     LAM3 10(8,7) 7(13,7) 5 3(4,7) - 

     LAM4 3(2,6) 2(3,9) 2 1(1,6) 1 

     LAM5 3(2,6) - - 3(4,7) 1 

     LAM6 6(5,2) - - 6(9,4) 1 

     LAM9 13(11,3) 5(9,8) 4 8(12,5) 3 

     LAM11–ZWE 1(0,9) 1(2,0) 1 - - 

H 14(12,2) 6(11,8) - 8(12,5) - 

     H1 2(1,7) - - 2(3,1) 1 

     H3 12(10,5) 6(11,8) 4 6(9,4) 2 

U 6(5,2) 3(5,9) 4 3(4,7) - 

H37Rv 2(1,7) 2(3,9) 2 - - 

T 3(2,6) 2(3,9) - 1(1,6) - 

     T1 2(1,7) 2(3,9) 2 - - 

     T3 1(0,9) - - 1(1,6) - 

X 2(1,7) 1(2,0) - 1(1,6) - 

     X1 1(0,9) - - 1(0,9) - 

     X3 1(0,9) 1(2,0) 1 - - 

EAI5 2(1,7) - - 2(3,1) - 

S 1(0,9) - - 1(1,6) - 

X1-LAM9 1(0,9) - - 1(1,6) - 
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Orphans no Spol   

 

5(4,3) 2(3,9) - 3(4,7) - 

    BRA092001011  1(0,7) 1(2,0) 1 - - 

    BRA0200000Rt59  1(0,7) 1(2,0) - - - 

    PRT0219990I93  2(1,5) - - 2(3,1) - 

   ARG012001026-45  1(0,7) - - 1(1,6) - 

 

New 

          

      41(35,7) 

 

19(37,3) 

        

       18 

 

22(34,4) 

         

         9 

a TB-R TB Resistente, b TB-S TB Sensível. 

 

Tabela 13 - Perfil de resistência a drogas de 1ª linha e identificação por spoligotyping entre 

isolados de M. tuberculosis em Fortaleza, CE- Brasil.  

 
        

 

  TOTAL (%) 

Padrão 

conhecido Spol 

         74 (%) 

Novo padrão 

 Spol 
a  

41 (%) 

P-value
b
 

TB- S 64(55,7) 42(65,6) 22(34,4) 0,147 

TB-R
c
  51(44,3) 32(62,7) 19(37,3)  

     H    3(5,9)    2(6,3)    1(5,3)  

     R+H 24(47,1) 14(43,8) 10(52,6)  

     R+H+E 12(23,5) 10(31,3)   2(10,5)  

     R+H+S    5(9,8)    2(6,3)   3(15,8)  

     R+H+E+S        7(13,7)   4(12,5)   3(15,8)  
a 
Inclusos tipos órfãos não agrupados, não identificados como genótipo no Spol DB4.

 

a
 Padrão conhecido de Spol quando possui como referência para comparação com novos 

padrões de Spol (Chi χ2-test). 
b 

p- nível de significância 
c 
H- isoniazida; R- rifampicina; S- estreptomicina; E- etambutol; Z- pirazinamida. 

 

              

 Analisando a distribuição genotípica das cepas em relação aos pacientes que 

receberam tratamento prévio para TB ou com história de abandono, foi observado que 44 

isolados eram do grupo TB-R e 20 isolados pertenciam ao grupo TB-S. A tabela 14 e a figura 

6 mostram que no grupo TB-R houve predomínio de isolados de cepas New (N= 15) e LAM 

(N= 13) totalizando 28 cepas (63,6%), seguido de H e Orphan (N=8) (18,18%) sendo cinco 

LAM3 e quatro da família H. 

 

Tabela 14. Distribuição genotípica entre pacientes com tratamento prévio ou abandono para 

TB. 

 TB-R TB-S 

 Total N % N % 
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LAM 20 13 65 7 35 

H 7 4 57,14 3 42,85 

New 22 15 68,18 7 31,81 

Orphan 7 4 57,14 3 42,85 

H37RV 2 2 100   

U 3 3 100   

T 2 2 100   

X 1 1 100   

TB-R TB Resistente, TB-S TB Sensível. 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição genotípica entre pacientes com tratamento prévio ou abandono para 

TB. 

 

Clusters (agrupamentos) foram definidos quando dois ou mais isolados de diferentes 

pacientes possuíam padrões idênticos (100% de similaridade) no spoligotyping, classificados 

como shared types (STs), ou seja, tipos comuns a vários isolados clínicos. Enquanto os 

isolados não agrupados apresentavam padrão único.  Dentre os 115 pacientes que obtiveram 

estudo genotípico, incluídos no estudo, 10 não moravam na região metropolitana de Fortaleza, 

incluindo dois casos que moravam nos Estados do Maranhão e Piauí, sendo por isso reduzido 

para 105 casos de TB ao final, que obtiveram genotipagem e também foram georeferenciados 

(figura 7). 
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Figura 7 - Mapa da distribuição geográfica de 105 cepas de TB-R e TB-S na região 

metropolitana de Fortaleza entre 2007 / 2008.   

 

 

Para avaliação da dinâmica da transmissibilidade da TB, também foram coletados 

dados de migração interestadual, sendo observado que a maioria dos pacientes (110) nunca 

residiu fora do Estado do Ceará, distribuindo-se entre 49 (44,5%) no grupo TB-R e 61(55,5%) 

no grupo TB-S. Dentre os Estados onde houve trânsito de pacientes, a predominância absoluta 

foi na Região Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Rio Grande 

do Norte), além de São Paulo com seis casos (16,7%). 

Dos 74 isolados identificados em famílias pelo Spol DB4, 38 (33%) pertenceram à 

família LAM (Latino-americana), sendo que 95% residiam em Fortaleza, predominando em 

bairros da periferia como Vicente Pinzon, Messejana, Barra do Ceará, Quintino Cunha, 

Jangurussu, Damas e Lagoa Redonda. Outros 14 isolados (12,2%) foram identificados como 

pertencentes à família H (Haarlem), sendo 12 isolados da família H3 em Fortaleza (bairros de 
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Messejana, Serrinha e João XXIII) e a família U (Universal) com seis isolados, conforme 

descrito nas figuras 8.1 e 8.2.   

 

 

Figura 8.1 - Distribuição dos isolados de M. tuberculosis por agrupamento Spol DB4 em 

pacientes com TB-R e TB-S. 

 

Figura 8.1 - Distribuição dos isolados de M. tuberculosis por agrupamento Spol DB4 em 

pacientes com TB-R e TB-S. 
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Figura 8.2- Distribuição dos isolados de M. tuberculosis por agrupamento Spol DB4 em 

pacientes com TB-R e TB-S. 

 

A figura 8.2 mostra 11 pontos de casos de TB (identificados em A e K), cujos 

pacientes moravam na mesma residência ou em vizinhança próxima. Apenas os parentes dos 

pontos A, D, E e I moravam na mesma residência e apresentaram o mesmo padrão genotípico 

ou clusters (A e I, LAM3; D, H3 e E, New). Além do mesmo padrão genotípico, os pontos A 

e I apresentaram isolados de M. tuberculosis com o mesmo padrão de resistência, R + H + E e 

R + H + S, respectivamente. O ponto K era compreendido por quatro pacientes morando em 

distância inferior a 100 metros, conforme tabela 15. Em outros pontos de agrupamentos de 

cepas de M. tuberculosis, os pacientes apresentaram padrões genotípicos e de resistência 

diferentes entre si (figura 9). Não houve correlação genotípica entre o local de residência dos 

pacientes e as linhagens New e Orphan. 

 

Tabela 15 - Densidade de casos de TB (pontos) com perfil feno-genotípico na região 

metropolitana de Fortaleza. 

 

 

 

  

    TB-R 

   

    TB-S 

Pontos de TB  H R+H R+H+E R+H+S             R+H+E+S       

A 
a 

 

      LAM-3/LAM-4 

   B 
b 

 
LAM-3 

   

1 NEW 

C 
c
 

 
NEW 

 

NEW 
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D 
b
 

  

H3 

  

1 H3 

E
 a
 

     

2 NEW 

F
 c
 

 

     

LAM-

6/NEW 

G 
c
  ORFÃ 

    

1 LAM-9 

H 
b
 

 
LAM-9 

   

1 EAI-5 

I 
b
 

   

2 LAM-3  

 J 
b
 

 
NEW 

   

1 NEW 

K
 b

 
 

H-3 H37Rv 

 

    U H3 
a
 (p) parentes;

 b
 (v) vizinhos; 

c 
(ñ v) não vizinhos.  

H- isoniazida; R- rifampicina; S- estreptomicina; E- etambutol; Z- pirazinamida. 

TB-R TB Resistente, TB-S TB Sensível. 
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Figura 9 - Mapeamento geográfico de 105 cepas de TB-R e TB-S na região metropolitana de 

Fortaleza, entre 2007/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo descreve dados relacionados às características clinico – 

epidemiológicas, feno e genotípicas de cepas de M. tuberculosis isoladas de casos de TB 

pulmonar no Estado do Ceará, e analisa a sensibilidade destas cepas a drogas anti-TB 

correlacionando com a distribuição geográfica da população estudada. Foi observado que dos 

138 casos de TB diagnosticados no HM com cultura positiva, entre janeiro de 2007 e março 

de 2008, 119 (86,2%) eram bacilíferos, sendo 63% com cepa resistente às drogas anti-TB. O 

alto índice de positividade de indivíduos bacilíferos e com TB-R, pode representar uma maior 

gravidade destes casos no momento do diagnóstico. No nosso estudo, 45% dos casos 

relataram tempo de diagnóstico de um a seis meses, não apresentando diferença significativa 

entre os casos TB-R e TB-S. Todavia, deve ser ressaltado a elevada infectividade destes 

indivíduos entre os possíveis contactantes.  Nas formas pulmonares cavitárias de TB, ricas em 

bacilos, a sensibilidade da baciloscopia é descrita como em torno de 80%, enquanto nas 

formas intersticiais a baciloscopia apresenta sensibilidade inferior a 32%. No estudo atual, 

94,8% dos casos apresentaram cavitações, todavia não foi avaliado o resultado da 

baciloscopia em relação à presença e número de cavitações. Apesar de a baciloscopia 
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representar o principal recurso diagnóstico na forma pulmonar de TB, o nível de sensibilidade 

é baixo para a confirmação, sendo necessária a realização de cultura do BK (HEPPLE 2012).  

 O TSA com drogas anti-TB tem grande importância ao apontar alternativas 

terapêuticas eficientes e, neste aspecto, o laboratório de referência mais uma vez cumpre 

papel importante no fluxo de procedimentos e informações necessárias para o diagnóstico, 

tratamento e controle da TB. Neste estudo são apresentados resultados de TSA de 138 

culturas de M. tuberculosis, tendo 51 (44,3%) exibido resistência ao menos a uma droga, 

sendo que destes, 61/64 (95,2%) apresentaram resistência simultânea a R e H, caracterizando 

a TB-MDR, além de 22 cepas com resistência também a E e 15 cepas resistentes a S. A 

resistência primária deve-se à transmissão de bacilos resistentes às drogas anti-TB a 

indivíduos susceptíveis (WHO b 2008). No entanto, no Brasil a resistência secundária tem 

sido apontada como mais frequente e determinante (MELO 2003, TELLES 2005). Ambos os 

tipos de resistência refletem a alta frequência de tratamento irregular e de abandono existentes 

no País (ZUMLA 2012). A história de tratamento prévio é um fator predisponente à seleção 

de bacilos resistentes (TELLES 2005) corroborando com o nosso estudo no qual 27% dos 

pacientes com TB-S tiveram contato prévio com drogas anti-TB, ao contrário do grupo TB-R 

(73%; p<0,001). Quinze pacientes relataram ter recebido pelo menos um tratamento prévio e 

destes, 66,6% pertenciam ao grupo com TB-R, aumentando significativamente o percentual 

do grupo TB-R (83,3%) nos pacientes que foram submetidos a três ou mais tratamentos 

anteriores.  

É relatado que a TB-R pode ser classificada em resistência primária ou secundária, e 

ambas têm como consequência falha do tratamento ou abandono (MELO 2003, JASSAL & 

BISHAI 2009). Em nossos resultados, apesar da história de tratamento anterior ser 

considerada como um fator de risco para o desenvolvimento de bacilo TB-R, um total de 20 

(31,2%) pacientes no grupo TB-S relatou história de tratamento anterior (MELO 2003, 

KOLAPPAN 2007), sugerindo uma possível resistência secundária. Somando-se a estes 

dados, uma elevada proporção de casos TB-MDR apresentava história de tratamento anterior 

(84,3%), devido a tratamento prévio irregular ou com falha, sendo este percentual maior do 

que o relatado na literatura (TELLES 2005, CONDE 2009). 

  Analisando-se os diversos fatores de risco para TB-R numa comunidade, o presente 

estudo revelou maior concentração dos casos entre 30 e 50 anos (mediana de 42 anos), 

enquanto no grupo com TB-S houve maior número de casos entre adultos jovens com menos 

de 30 anos, com discreto predomínio de pacientes do sexo masculino no grupo com TB-S. 

Também se observou que a associação entre conhecer alguém com TB e a facilidade em 
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adquirir TB-R foi significativamente estatística quando se comparou número de contatos 

maior que quatro (77%, p= 0,038), corroborando a necessidade de exposição prévia a TB e 

pressão seletiva por uso anterior de drogas, para surgimento de cepas resistentes (MELO 

2003, JASSAL & BISHAI 2009).   

 Centros urbanos têm tradicionalmente apresentado maiores taxas de incidência de TB 

que nas áreas rurais, já que densidade populacional, agrupamento de pessoas e pobreza são os 

maiores fatores para a transmissão da doença (KOLAPPAN 2007).
 
 Os dados coletados neste 

trabalho mostraram riscos semelhantes, com 51,6% dos pacientes com TB-S tendo 

apresentado contato com parente com muita convivência, sendo que 67,4% destes parentes 

adoeceram nos últimos cinco anos do contato com o caso de TB, e 57,6% dormiam nas 

mesmas casas. Fazendo a análise da renda familiar dessa amostra populacional, a constatação 

do nível de pobreza evidenciou diferença significativamente estatística entre os pacientes com 

TB-R e TB-S (p=0, 038). Analisando se outros fatores de ordem social como migração, 

poderiam interferir na incidência e morbi-mortalidade dos 138 casos novos de TB incluídos 

neste estudo, 79,7% dos pacientes (N=110) sempre residiu no Estado do Ceará.  Contudo não 

foi investigada possível migração intra-estadual entre cidades menores e maiores, também 

chamada de êxodo rural, o que sugere que o perfil genotípico destes isolados possa ser um 

retrato autêntico característico da região do Ceará (padrão epidemiológico).  

Em nosso estudo não houve associação significativa entre outros fatores de risco 

associados a TB, como DPOC, DM, álcool e fumo, e a presença de resistência às drogas anti-

TB. (SINGLA 2008; JEON 2008). Com relação ao uso de álcool, não foi observada diferença 

significativa entre os grupos TB-R e TB-S, apesar de 40% dos pacientes com TB serem 

alcoolistas (LÖNNROTH 2008). Para o tabagismo, 26% apresentavam grande consumo, mas 

sem relação com perfil de resistência às drogas anti-TB, como observado por Jee et al em 

2009. Vale ressaltar que a abordagem sobre existência de doença psiquiátrica, quantificação 

do índice de drogadição e alcoolismo / tabagismo foi prejudicada devido à baixa escolaridade 

da maioria dos entrevistados e ausência de acesso aos serviços de saúde mental, onde 

poderiam ser acompanhados, para confirmação diagnóstica. 

Cinquenta e nove por cento (N=81) dos pacientes apresentavam cicatriz vacinal da 

BCG e destes 43,2% apresentavam TB-R, observando-se a frequência de reativação versus re-

infecção. Estes resultados corroboram com a hipótese de que diferentes isolados filogenéticos 

do M. tuberculosis possam ser responsáveis por variações na eficácia da vacina. 

Das 74 cepas agrupadas por famílias, 38 foram da família LAM (95% em Fortaleza 

predominando em bairros da periferia como Vicente Pinzon, Messejana, Barra do Ceará, 
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Quintino Cunha, Jangurussu, Damas e Lagoa Redonda), e 14 da família H, sendo 12 cepas H3 

(bairros de Messejana, Serrinha e João XXIII). Os perfis genotípicos preponderantes (LAM3 

e LAM9) não apresentaram significância estatística na correlação com perfil de resistência às 

drogas anti-TB, aparentemente não interferindo no esquema de tratamento no programa de 

controle da patologia. Foi observado que a distribuição da família de acordo com o 

spoligotyping foi semelhante ao relatado em outros países da América do Sul (CÂNDIA 

2007, CAFRUNE 2009, ABADIA 2009, SCHOLANTE SILVA 2009), sendo as linhagens 

LAM e H as mais prevalentes. Foram identificadas também 41 cepas com perfis distintos, 

chamadas New (35,7% do total). Estes isolados New não apresentaram identificação com 

qualquer um dos tipos descritos no banco de dados Spol DB4. Portanto, este elevado 

percentual de isolados New pode refletir a variabilidade genética do bacilo (VAN EMBDEN 

2005, BRUDEY 2006, THE PASTEUR INSTITUTE OF GUADELOUPE 2012).   

Spoligotyping é um método pelo qual isolados de M. tuberculosis são relacionados 

com famílias filogenéticas diferentes. Alguns estudos anteriores não encontraram associação 

entre famílias espoligotipadas e resistência a drogas anti-TB, e alguns mostraram que as 

famílias Pequim, LAM e Haarlem (H) foram associadas com TB-R. Superfamília LAM 

parece ter a maior associação com resistência medicamentosa, conforme encontramos em 

nosso estudo, mas o tamanho do estudo não fortalece esta evidência, já que há insuficiência de 

dados estatísticos. Também na pesquisa foram identificados isolados de M. tuberculosis 

pertencentes a uma variedade de famílias e subfamílias as quais são encontradas em outras 

regiões do mundo, parecendo refletir os efeitos de fluxo migratório e miscigenação da 

população brasileira. Como exemplo, a linhagem H, que foi o segundo mais frequente em 

nosso estudo, cronologicamente originada da Holanda, pode ter sido introduzida no Nordeste 

durante a colonização pelos holandeses no século 17. Além disso, foram encontradas 

diferenças em nosso estudo na frequência de algumas linhagens em relação a outras regiões 

do Brasil, onde é descrita a família T como o segundo mais prevalente (CAFRUNE 2009, 

SCHOLANTE SILVA 2009). 

Os resultados da análise genotípica e do perfil de sensibilidade às drogas anti-TB, 

mostraram relação do grupo TB-R com resistência secundária. Analisando a distribuição 

genotípica das cepas em relação aos pacientes que tiveram tratamento prévio ou abandono de 

tratamento para TB, obteve-se o dobro de cepas no grupo com TB-R (N=44) com predomínio 

de cepas órfãs (43,2%), seguido de LAM (29,6%) sendo cinco LAM3 e dois isolados da 

família T. Corroborando dados da literatura (BRUDEY 2006, CAFRUNE 2009, VON 

GROLL 2010), a família LAM foi a mais encontrada no presente estudo, sendo as subfamílias 



74 

 

LAM3 e LAM9 as mais frequentes. Entretanto, nossos resultados diferem na frequência das 

outras subfamílias de LAM em comparação com estudos realizados em outras regiões do 

Brasil, como a ausência de LAM2. O movimento dos europeus, no tempo histórico e 

contemporâneo, poderia explicar a presença da linhagem LAM3 no Brasil. 

Embora não significativo, o fato de alguns dos nossos isolados não serem comumente 

encontrados no Brasil, pode ser explicado devido algumas linhagens não estarem adaptadas 

para se espalhar dentro de uma população. Esta hipótese é apoiada por alguns estudos 

(BRUDEY 2006, GAGNEUX & SMALL 2007, REED 2009), sugerindo que certos genótipos 

de M. tuberculosis podem ser adaptados para abrigar a etnia e geografia. Sugere-se que a 

linhagem ancestral EAI possa revelar certas características, incluindo resistência à H 

(MIDDLEBROOK e COHN 1953), todavia nossos isolados foram H sensíveis. Apesar de 

surtos de TB-MDR terem sido associados com famílias Pequim e Haarlem (MARDASSI 

2005, ALMEIDA 2005), em nosso estudo não houve isolamento da família Pequim. Muitos 

estudos sobre resistência às drogas dependem de dados laboratoriais com base em coleta de 

amostras, por isso eles não identificam a incidência de TB-MDR real ao nível da comunidade. 

Segundo o 4º Relatório Global da OMS, há uma estimativa de 3% de TB-MDR entre os casos 

novos e de 20-40% entre os casos tratados anteriormente (OMS 2008). Em contraste com o 

relatório da OMS, encontramos uma frequência maior de TB-MDR entre os casos virgens de 

tratamento (15,7%), mas há de considerar o viés de que os pacientes foram selecionados em 

um hospital de referência para TB-MDR. Estudo anterior realizado no Sudeste do Brasil 

encontrou uma taxa de TB-MDR de 5,2% para casos novos e 16,7% para os casos tratados 

anteriormente (TELLES 2005). Uma vez que nossas amostras foram coletadas em um hospital 

de referência para tratamento da TB- MDR, essa taxa elevada entre casos novos reflete uma 

visão distorcida, mas que constitui preocupação nos relatórios de vigilância. Apesar de alguns 

relatórios associarem certas cepas clonais e transmissão da TB (MARDASSI 2005, GANDHI 

2006), nenhuma associação foi observada entre os novos casos de TB-MDR e as linhagens 

identificadas. 

A combinação de dados espaciais e genotipagem sugeriram a ocorrência de 

transmissão nos bairros. Na literatura tem sido reportada a utilização de sistemas de 

informação geográfica e análise espacial para a vigilância da TB e hanseníase (MOONAN 

2004, TANVEER 2008, HOULIHAN 2010). Em nosso estudo, foram encontrados casos de 

TB pulmonar distribuídos em toda a região metropolitana de Fortaleza, com concentrações no 

sul e oeste. População com alta renda reside no norte e nordeste da capital cearense, podendo 

estas concentrações refletirem uma base espacial de distribuição heterogênea conforme a 
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condição socioeconômica. A figura 4 mostra a distribuição do perfil de sensibilidade a drogas 

anti-TB dos 138 casos em relação ao município de residência. Observa-se que a coluna que 

representa o número de casos de outras cidades é bem menor comparada à coluna de 

Fortaleza, devido o ambulatório de tisiologia do HM ser referência para casos de TB-R na 

região. 

A associação positiva entre contatos domiciliares com mais de um caso e o risco de 

adquirir TB tem sido relatada em estudos anteriores (SOUZA 2007, RANDREMANANA 

2009). No estudo atual de georreferenciamento encontramos onze “zonas quentes”, ou seja, 

zonas geográficas próximas que acarretam densidade de casos de TB (dois a cinco casos que 

residiam no mesmo domicilio ou próximos entre si).  Foi observado que em nove destas zonas 

estudadas, pacientes com cepas pertencentes às famílias LAM3, LAM9, LAM11-ZWE, H, U, 

H37Rv, T1, X3 e órfã BRA092001011 possuíam história de falha de seguimento ou de 

tratamento, podendo sugerir contínua transmissão intradomiciliar e peridomiciliar. O 

abandono de tratamento reforça a possibilidade de baixo nível de atendimento e sistema de 

acompanhamento irregular, destacando uma deficiência em programas de saúde pública como 

observado em países de baixa renda. Perda de acompanhamento desses pacientes implica na 

permanência de alta contagiosidade, resultando em aumento do risco de adoecimento no 

domicílio e na vizinhança.  

             Analisando a localização geográfica dos isolados de TB estudados, a genotipagem 

destes e as variáveis relacionadas ao risco de adoecimento (o número da casa dos pacientes e 

sua históriaclínica), sugere-se que a transmissão é resultado de casos de clusters e também da 

disseminação a partir de bairros próximos. Outros estudos têm demonstrado que a transmissão 

da TB pode ocorrer por contatos casuais e a localização da exposição é um fator importante a 

ser considerado (ANDREWS 2008, LOPEZ-CALLEJA 2009). 

O estudo permitiu identificar a transmissão ativa entre os casos de TB, visto que foram 

constituídos três clusters de casos TB-R e TB-R, seis clusters de TB-R e TB-S e dois clusters 

de TB-S e TB-S. Estudos demonstram que a transmissão da TB pode ocorrer por meio de 

contatos casuais, sendo um fator importante a ser considerado o tipo de ambiente de 

exposição à TB, no qual são encontrados o caso bacilífero e o susceptível (ANDREWS 2008, 

LOPEZ-CALLEJA 2009). Além disso, analisando o perfil genotípico quanto à família de 

spoligotyping, sete clusters eram compostos por isolados de M. tuberculosis pertencentes a 

famílias distintas entre si, enquanto que os outros quatro clusters eram formados por isolados 

com o mesmo perfil genotípico, sugerindo elevado grau de transmissão ativa. Os clusters com 

isolados pertencentes a famílias diferentes podem ser explicados pela variabilidade genética 
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do bacilo ao adaptar-se ao hospedeiro e ao ambiente após sucessivas replicações do BK 

(NIEMANN 2009). 

Todos os casos de contato com casos locais e à distância foram considerados, a fim de 

analisar a estrutura de uma rede social de transmissão da TB (ANDRE 2007). A rede social é 

um termo usado para descrever um conjunto de pessoas, que seriam os nós, e suas conexões 

os laços. Análise de redes sociais mede a natureza desses laços, como exemplo o contato 

íntimo, compartilhamento de agulhas, convivência, trabalho ou escola associada à atividade, 

parentesco e atividade de lazer, que pode auxiliar na exploração da relevância da estrutura 

social para a transmissão de doenças infecciosas. Esta tem sido uma área de intensa 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo identificamos genotipicamente, pelo método spoligotyping, isolados de 

M. tuberculosis multirresistentes e sensíveis, sendo uma amostragem da diversidade 

genotípica de cepas de M. tuberculosis em Fortaleza. Sobre as características clinico-

epidemiológicas da população estudada, não houve predominância estatisticamente 

significativa entre sexos, mas observou-se que o nível de escolaridade foi muito baixo entre os 

pacientes do estudo e os portadores de TB-R apresentavam menor renda mensal em relação 

aos com TB-S. Sobre a caracterização do tipo de contato, no grupo com TB-R houve valor 

estatístico maior com relação ao número de contatos prévios embora não tenha havido 

diferença entre exposição a familiares ou não. Também observamos que o tempo de 

convivência com alguém com TB foi relevante nos pacientes com TB-R. Não houve diferença 

estatisticamente significativa para a presença de DPOC, DM, etilismo, tabagismo ou uso de 

drogas ilícitas, contudo houve tendência estatística a uma maior predisposição no grupo com 

TB-R. 

Foi encontrada elevada proporção de TB-MDR com relato de tratamento prévio 

(84,3%) irregular ou abandono de tratamento, estatisticamente significativa.  
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Os isolados de M. tuberculosis foram caracterizados genotipicamente e agrupados em 

22 linhagens-padrão de spoligotyping, enquanto que 41 (36%) dos isolados foram 

identificados como novos genótipos (new). As famílias mais frequentes foram Mediterrâneo 

Latinamericana (LAM) (33%), Haarlem (H) (12%) e Universal (U) (5%). Não houve 

associação significante da distribuição geográfica dos pacientes com TB-R, TB-S ou com as 

diferentes famílias de spoligotipos. 

A análise geoespacial revelou 24 pacientes (23%) que compartilhavam a mesma 

residência ou viviam próximo de um caso. Dentre os que viviam na mesma residência, eles 

apresentavam o mesmo padrão genotípico e de resistência.  

Analisando a existência de focos de transmissão de TB-MDR primária, a partir dos 

resultados deste estudo, foi observado que a resistência a drogas anti-TB foi 

predominantemente do tipo secundária, e alguns casos foram do tipo primária.. Em alguns 

agrupamentos de cepas de M. tuberculosis foram encontrados padrões de resistência idênticos, 

mas em outros havia padrões de resistência a uma única droga. Evidenciou-se a existência de 

uma taxa de transmissão relevante entre TB-MDR e um padrão típico geográfico de cepas de 

M. tuberculosis em Fortaleza, além de surtos de TB por transmissão ativa de bacilos entre os 

casos em clusters, que acarreta para a população imunocompetente uma elevada prevalência 

de TB. Foi bem sucedida a combinação de spoligotyping, achados clínicos e análise 

geoespacial para estudar a TB-R, o que demonstra a utilidade desta estratégia em programas 

de controle da doença. A mapealização de cepas resistentes espoligotipadas foi útil em 

fornecer informações sobre a distribuição e suas características epidemiológicas, que podem 

ser aplicadas a fim de permitir melhor acompanhamento dos pacientes e definir estratégias de 

prevenção da doença em áreas de risco. 

TB resistente a medicamentos é um importante problema de saúde pública no Brasil. 

Controle efetivo da sua transmissão na população em estudo tem por objetivo reduzir tanto a 

disseminação como a ocorrência de resistência adquirida. Este estudo demonstra que a 

integração de TSA com genotipagem e análise de dados epidemiológicos representa uma 

abordagem útil para compreensão da epidemiologia da TB-R. Nosso estudo serve para 

exemplificar como a integração de estudos fenotípicos e genotipagem podem fornecer 

percepções sobre a dinâmica e a epidemiologia da TB-R nos países em desenvolvimento, 

onde dados mais abrangentes como história do tratamento para TB são muitas vezes 

indisponíveis. 
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ANEXO I - Teste de sensibilidade a drogas antimicobacterianas pelo método das 

proporções para M. tuberculosis: 

As amostras foram manipuladas em cabine de luxo laminar tipo IIb, com pressão 

negativa, no Setor de Micobactérias do LACEN-CE. Antes de iniciar os trabalhos, a cabine 

era limpa com glutaraldeído a 2% e submetida à luz ultravioleta por 20 minutos. Eram 

utilizadas as medidas de biossegurança adequadas como uso de máscara. 

 Foi feita suspensão, equivalente à escala um de McFarland, de colônias de 

micobactérias isoladas em cultura pura. A suspensão foi preparada em solução salina (NaCl 

0,9%) contendo Tween 80 (0,1%), e em seguida diluída serialmente até 10
-4

, sendo as 

suspensões homogeneizadas em vortex. As drogas foram adicionadas em concentrações 

específicas ao meio LJ conforme Quadro 1. Tubos, para cada droga a ser testada, foram 

repetidos em diluições seriadas do inóculo, sendo estes inoculados com 0,1ml de cada 

diluição da amostra (10
-1

a 10
-4

). Tubos sem drogas também foram inoculados com amostras, a 

fim de que fossem comparadas na interpretação do resultado. Os inóculos foram deixados 

secar ao ar dentro da capela de fluxo laminar antes de serem incubados à 37
o 

C por três 

semanas.  

A leitura dos tubos foi realizada quando houve crescimento de 50 a 150 unidades 

formadoras de colônias (CFU) no controle sem-droga. A interpretação foi dada pelo número 

de CFU nos tubos com droga, e os números de CFU observados foram anotados em 

percentual em relação aos respectivos tubos sem droga. A resistência à determinada droga, na 
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concentração testada, foi reportada quando o percentual de colônias foi superior ou igual a 

1%, sob concentrações críticas das drogas (CANETTI et al., 1963) (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Concentrações das drogas anti-tuberculose empregadas no Método das 

Proporções 

Droga Concentração (g/ml) em ágar LJ 

Rifampicina (R)  1 

Isoniazida (I) 0,2 

Pirazinamida (P) ph 5,9 25 

Etambutol (E)  5 

Estreptomicina (S)  2 

 

 

ANEXO II 

 

Solução SSPE 20× 

Para o preparo de solução estoque de SSPE 20× com volume final de 200ml era 

empregado 0,2 M Na2HPO4.2 H2O (28,4 g), 36 M NaCl (210,24 g/l) e 20mM EDTA (7,4 g/l) 

ou 40 µl de EDTA 0,5 M. 

 

EDTA 0,5M 

Para estoque de EDTA 0,5 M (pH 0,8), era pesado 93,065 g de EDTA para 500 ml de 

solução, sendo preparando sob agitação e adicionado NaOH até a solução ficar solubilizada, e 

com pH final de 8,0. Ao final a solução era esterilizada por autoclavação e mantida a 

temperatura ambiente até momento do uso.   

 

SDS 1x 

Para SDS a 1x com um volume total de 400 ml, obtivemos a concentração de SDS a 

1%, colocando dentro da proveta 40 ml de SDS a 10 x, e o que faltava para chegar a 400 ml 

era completado com água destilada.  
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2× SSPE / 0,1 % SDS 

Para fazer o tampão de volume total de 200 ml, foi misturado 2 ml de SDS 10× 

(concentração final de 0,1%) com 20 ml de SSPE 20× e em seguida completado com água.                                                    

 

                                                

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

Lavagem da Membrana de Hibridização 

Após homogeneização, 200 ml do tampão eram colocados em cada garrafa (total de 

duas garrafas) e em seguida a membrana era introduzida na garrafa, sendo enrolada em seu 

comprimento com a ajuda de uma pinça de ponta chata, e depois levada ao forno a 80ºC por 

30 min. Posteriormente, as membranas eram transferidas para outras garrafas e deixadas por 

mais 30 min. Depois, era preparado EDTA 20 mM com 20 ml de EDTA 0,5mM e água para 

completar 500 ml (volume total da solução), misturando bem. Era colocado 250 ml da solução 

de EDTA no recipiente onde as membranas eram guardadas, sendo depois incubada por 15 

minutos a temperatura ambiente. Em seguida a mesma quantidade de EDTA 20 mM era 

preparada e colocada novamente no recipiente, estando as membranas prontas para serem 

usadas e mantidas na geladeira.  

Cento e cinqüenta microlitros do tampão 2× SSPE/ 0,1% SDS era adicionado a tubos 

de 1,5 ml e depois 30 µl do produto de PCR era adicionado aos tubos. Os tubos contendo o 

produto de PCR eram encaixados em banho seco (digi-block) e incubados a 99 ºC por 10 min, 

ao final eram mantidos gelo.  

A membrana era lavada com 250 ml de 2× SSPE/ 0,1% SDS a 60ºC por 5min e depois 

transferida para o “mini-blotter”, que foi previamente lavado com Extran (Merck) e enxaguado 
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em H2O destilada, sendo o mini-blotter vedado e novamente incubado no forno a 50 ºC por 50 

min. Em seguida, a água do mini-blotter era aspirada usando vácuo. Aplicava o produto de 

PCR (150 µl) nos “slots”, sem permitir que se formassem bolhas nas canaletas dos poços 2 a 

44, e nos poços 1 e 45 só aplicava-se solução tampão 2× SSPE/ 0,1% SDS. Depois óleo mineral 

era passado nos encaixes que fechavam os “slots” e empurrava-os, colocando parafilme ou fita 

para fechar os encaixes, evitando evaporação. Em seguida, a hibridização era deixada ocorrer a 

60 ºC por 60 min, deixando as garrafas com solução de lavagem também no forno. Após esta 

etapa, aspirava com vácuo as amostras do “mini-blotter” e retirava a membrana usando pinça 

de ponta chata. Lavava-se a membrana 2×, colocando-a na 1ª garrafa com 250 ml de tampão, 

por 10 min a 60 ºC, e trocando a membrana da 2ª garrafa, para ficar por mais 10 min. Em uma 

garrafa vazia, colocava-se a membrana com 10 ml de tampão 2x SSPE com 0,5% SDS + 10 µl 

de peroxidase (Streptavidin-horseadish peroxidase conjugate, 2ml, RPN 123IV Ge Healthcare) 

para homogeneização e retornando ao forno por mais 50 min a 42ºC. Posteriormente, lavava-se 

a membrana duas vezes em 250 ml de 2x SSPE / 0,5% SDS por 10 min a 42ºC. Em seguida, 

mais duas lavagens com 250 ml de 2x SSPE por 5 min, em temperatura ambiente. 

 

Solução Reveladora para a Hibridização 

Adicionar 200 ml de solução reveladora (RP X-OMAT Kodak) em 800 ml de água. 

Ao final obtêm-se os filmes dos géis do spoligotyping de isolados de M. tuberculosis conforme 

figuras 10.1 e 10.2. 
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Figura 10.1 Géis do spoligotyping de 115 isolados de M. tuberculosis obtidos de TB 

pulmonar no Estado do Ceará-Brasil.   
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Figura 10.2 - Géis do spoligotyping de 115 isolados de M. tuberculosis obtidos de TB 

pulmonar no Estado do Ceará-Brasil.   
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11. Nome: Cristiane Cunha Frota  
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19. Endereço (Rua, n.º): 
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14. Nacionalidade: 
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 25. Email: 
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a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles 

favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto acima. 
           Data: _______/_______/_______                                                                           ______________________________________                                                                                                                                                                

Assinatura 

INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ REALIZADO 

26. Nome: 
Hospital de Messejana 

29. Endereço (Rua, nº): 
Av. Frei Cirilo, 3480. Messejana 

27. Unidade/Órgão: 

Ambulatório de Tisiologia 

30. CEP: 

60864-190 

31. Cidade: 

Fortaleza 

32. U.F. 

CE 

28. Participação Estrangeira: Sim (   )      Não  ( X ) 33. Fone: (85) 3274-1599 34. Fax: 

35. Projeto Multicêntrico: Sim (X)     Não (  )    Nacional (X )    Internacional  (   )         ( Anexar a lista de todos os Centros Participantes 
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Nome:________________________ _________________________________             Cargo_________________________________ 
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SEPN 509, Bloco A, Ed. Nazir 
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Sofia Daher 
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 70750-901 
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DF 
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Coordenadora Geral do Programa de Pesquisa em Saúde 
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(61) 2108-9875 
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53. Coordenador/Nome 
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                      Assinatura 
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                                    APÊNDICE I 

                               

DINÂMICA DA TRANSMISSÃO DA TUBERCULOSE 

MULTIRRESISTENTE E SENSÍVEL E AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE AO 

Mycobacterium tuberculosis 

EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA NO ESTADO DO CEARÁ 

 
Recusa Caso (   ) 

Controle Interno (   ) 
Controle Externo (   ) 

HIV + (   )   

 

Dados sócio-demográficos Idade___ anos 
Estado Civil________ 

Estudou até que série ____ série 

Poderia dizer o motivo da recusa? __HIV+ (   ) ou ___________________________ 

Parar o questionário aqui 

Indivíduo (1 a 99) No. do questionário 

   

Tipo de participante 

Caso Índice 
Controle interno 

Controle externo 

Outro 

Especificar _____________  

1 
2 

3 

4 

 

TIPO_____ 

 
 

TIPOUT____ 

Entrevistador:                                                                  Data da entrevista: ___/____/____ 

Nome/iniciais:  

Local da Entrevista:  

 

Nome do Indivíduo:  

Naturalidade:                                                                     Procedência:  

Endereço:  

Bairro:                                                                                Fone:           

Local de referência para a rua: 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICO-DEMOGRÁFICA 

101.  Você conhece ou conheceu alguém que tem 

tuberculose? 

Sim 

Não (pule para a 108) 

Não sabe 

1 

2 

-3 
CONATUB_ 

102.  Se sim, quantas pessoas? 
 

_______ pessoas 

 
QTPESTUB 

103.  Se sim, quem era?  

Parente (com quem convive freqüentemente) 

Parente (com quem tem pouca convivência) 

Vizinho 

Amigo 

Conhecido 

Colega de trabalho 

Outro_____________________ 

                                        (Especificar) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-8 

QUEMTUB_ 

 

QUEMESP_ 

104.  
Esta pessoa que você conheceu teve 

tuberculose há quanto tempo? 

 

Tempo em anos  

 

__ QUEMTBTE 

105.  
Essa pessoa vivia ou ainda vive com você na 

mesma casa? 

Sim 

Não 

Não respondeu 

1 

2 

-9 

COMVIVE_ 
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106.  
Quanto tempo você viveu com alguém que 

tinha tuberculose? 

 

________ anos 

 

QUVIVTUB 

107.  

Que tipo de contato você tinha com esta(s) 

pessoa(s)? 

1. Sim     2. Não 

Dormia no mesmo quarto   1. Sim       2. Não 

Dormia em quartos separados   1. Sim     2. Não 

Cuidava dela (banho, alimento) 1. Sim   2. Não 

Namorava   1. Sim       2. Não 

Trabalhava junto   1. Sim       2. Não 

Outro contato   1. Sim       2. Não 

Especificar_______________ 

 CONTQUAR 

CONTQSEP 

CONTCUID 

CONTNAMO 

CONTTRAB 

CONTOUTR 

CONTESP__ 

108.  Qual sua idade?  _______anos 

 

IDADE___ 

109.  Qual sexo? Masculino 

Feminino 

1 

2 SEXO___ 

110.  Qual seu estado civil? 

Solteiro 

Casado/Junto/amigado 

Divorciado/Desquitado/separado 

Viúvo 

Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

ESTCIV___ 

 

  

111.  Você estudou até que série? 

Não freqüentei a escola 

Primeiro grau incompleto 

Primeiro grau completo 

SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 

SEGUNDO GRAU COMPLETO 

Superior/Pós-graduação 

Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-9 

GRINSTR__ 

112.  No momento você está: 

Empregado 

Desempregado 

Autônomo, trabalha por conta própria 

Empregador 

Profissional universitário autônomo 

Dono de negócio familiar (não tem empregados) 

Fazendo bicos 

Outro_________________________ (especifique) 

Não sabe informar 

Não quer informar  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-8 

-3 

-9 

FUNCAO__ 

 

ESPFUNCA 

113.  Qual é a atividade principal de seu trabalho? 

Indústria 

Comércio 

Prestação de serviço 

Agropecuária 

Construção civil 

Serviço Público 

Hospital 

Não sabe informar 

Não quer informar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-3 

-9 

SETECN___ 

114.  Se Hospital, qual setor? 

Enfermaria 

Radiologia 

Copeira/Cozinha 

Lavanderia 

UTI 

Recepção 

Outro ___________________ 

(especifique) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-8 

HOSTRAB_ 

115.  

Em qual dessas faixas de renda a sua família se 

enquadra? 

(1 salário mínimo) 

Sem rendimento 

Menos de um salário mínimo 

Um a menos de quatro salários mínimos 

Quatro a menos de oito salários mínimos 

Oito a menos de doze salários mínimos 

Doze salários mínimos ou mais 

Não sabe 

Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-3 

-9 

RENDFAM_ 
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116.  Sua renda, há cerca de 5 anos era: 

Maior 

Igual 

Menor 

Não sabe 

Não respondeu 

1 

2 

3 

-3 

-9 

RENDA10__ 

117.  
Você já passou por grandes dificuldades 

financeiras durante sua vida? 

Sim 

Não 

Não sabe 

Não respondeu 

1 

2 

-3 

-9 

GRDIFIC__ 

118.  Há quanto tempo mora na sua casa atual? 

 

________meses 

 

TEMPCAS_ 

119.  Já residiu fora do estado? 

Não 

Se, Sim qual Estado 

Tempo (especificar meses ou anos) 

1 

__ 

__ 
RESESTA__ 

2. PATOLOGIAS ASSOCIADAS 
  CÓDIGOS/CATEGORIAS   

201.  DPOC 

Sim 

Não 

1 

2 DPOC___ 

202. D Tem diabetes? 

Sim 
Não 

1 
2 DIABE___ 

203.  Você tem alguma doença psiquiátrica? 

Sim 

Não 

1 

2 
 

PSIQU___ 

3. ANÁLISE DOS HÁBITOS  
  CÓDIGOS/CATEGORIAS   

301.  
Quantos dormem no mesmo cômodo que 

você? 
Atualmente, ___ pessoas  

DORMEC

A_ 

302.  E 5 anos atrás? 
10 anos atrás, ___ pessoas  DORMEC

10 

303.  Você bebe bebida alcoólica? 

Não 
No de doses por semana 

-1 
__ ALCOOL_

__ 

304. v
O 
Você fuma? 

Não 

No de cigarros por dia 
 

-1 

__
_ 

CIGAR___ 

305.  Há quanto tempo você fuma? 

 
Tempo em anos  

 
__

_ 

CIGTEM_
__ 

306.  Você faz uso de drogas ilícitas? 

 

Sim  
Não 

 

 

1 
2 

DROG___
_ 

307.  Há quanto tempo você usa drogas? 

 

Tempo em anos  

 

__ DROTEM_

_ 

308.  Você já tomou BCG? 
Sim 

Não 
Não Sabe 

1 

2 
-3 

TOMOUB

CG 

309.  Presença de cicatriz no braço direito? Sim 

Não 

1 

2 

CICATRIZ

BD 

310.     
 

4. CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE HOSPITALAR 
  CÓDIGOS/CATEGORIAS   
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401.  
Você ficou internado em que tipo de serviço 

hospitalar? 

Emergência 

Enfermaria 
UTI 

Corredor  

1 

2 
3 

4 

 

INTHOS__

_ 

402.  Por quanto tempo? 
 

Dias 

 

__ 
TEMHOSP
_ 

403.  Que tipo de exame você fez? 

Broncoscopia 
Raio X 

Ultrassonografia 

Cirurgia 
Outros 

Mais de 1 tipo 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

TIPO DE 
EXAME__

_ 

5. DADOS LABORATORIAIS 
  CÓDIGOS/CATEGORIAS   

501.  Fez Raio X e qual o padrão da lesão? 

Não 
Unilateral 

Bilateral 

Grandes cavidades 
Pequenas cavidades 

  

1 
2 

3 

4 
5 

RAIOX___ 

502.  Fez baciloscopia? 

Não 

Resultado Negativo 
(+) 

(++) 

(+++) 

1 

2 
3 

4 

5 

BACILO__

_ 

503.  Por quanto tempo foi bacilífero? 
Não sabe 

Tempo em meses_____ 

-9 

__ 
BACLFE_

__ 

504.  
Resultado do PPD?  

Data___________ 

Não sabe 

Não Reator 

Fraco Reator 

Forte Reator 

-9 

1 

2 

3 

PPD___ 

505.  
Cultura para Tuberculose? 

Não sabe 

Positiva 

Negativa 

-9 

1 

2 

CULTB__
_ 

506.  Fez Teste de Sensibilidade para 

Antimicobacterias? 

Não sabe 

Sim 

Não 

-9 

1 

2 

TSA____ 

6. CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO PARA TUBERCULOSE 
  CÓDIGOS/CATEGORIAS   

601.  Tratamento Anterior 1º? 

Não 

Regular 
Irregular 

Abandono 

Falência  

1 

2 
3 

4 

5 

TRAT1º__

_ 

602.  Tratamento Anterior 2º? 

Não 
Regular 

Irregular 

Abandono  

1 
2 

3 

4 

TRAT2º__

_ 

603.  Tratamento Anterior 3º? 

Não 

Regular 
Irregular 

Abandono 

Falência  

1 

2 
3 

4 

5 

TRAT3º__

_ 

604.  Período entre Diagnóstico e Tratamento? 

Não sabe 
Tempo em meses_____ 

-9 
__

__ 

DIATRT__

_ 

605.  No de Tratamentos até Transmissão? 

Não sabe 

Tempo em meses_____ 

-9 

__ NoTRATT

__ 
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                                                          APÊNDICE II 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO E CONSENTIMENTO LIVRE PARA ENTREVISTA DOS 

PARTICIPANTES  

Estudo da “Dinâmica da transmissão da TB multirresistente e sensível e avaliação da susceptibilidade ao 

Mycobacterium tuberculosis em serviço de referência no Estado do Ceará.” 

    Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart (HM)  

Hospital Geral Dr. Cesar Cals (HGCC) 

 Faculdade de Medicina – Universidade Federal do Ceará 

Registro Laboratório: ………/………. 

                                                        Termo de Esclarecimento 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Dinâmica da transmissão da tuberculose 

multirresistente e sensível e avaliação da susceptibilidade ao Mycobacterium tuberculosis em serviço 

de referência no Estado do Ceará.”. Os avanços na área da saúde ocorrem através de estudos como 

este, por isso a sua participação é importante. Os objetivos deste estudo são: estudar a transmissão da 

tuberculose sensível e resistente, relacionando com fatores genéticos do indivíduo e do ambiente. Caso 

você participe, será necessária coleta de 5 ml de sangue, resposta de perguntas relacionadas a 

tuberculose e coleta de escarro. Você poderá ter o desconforto quando receber a picada para colher o 

sangue do seu antebraço. Este sangue coletado somente será utilizado neste projeto de pesquisa. 

Serão realizados exames de tipagem genética a partir da cultura da bactéria, teste de 

sensibilidade às drogas anti-tuberculose e estudo do polimorfismo de genes de citocinas da resposta 

imune. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua participação no 

estudo, você não receberá qualquer tipo de pagamento, mas terá a garantia de que todas as despesas 

necessárias à realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento no estudo, pois você será identificado com um número (registro do laboratório). 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Os investigadores são: Drª Cristiane Cunha Frota que pode ser 

encontrada no endereço Divisão de Microbiologia Médica, Departamento de Patologia e Medicina 

Legal, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Rua Monsenhor Furtado, S/N. 

Rodolfo Teófilo, Fortaleza. Telefone (085) 3366-8303, Drª Elizabeth Clara Barroso, médica 

pneumologista do Hospital de Messejana, telefone (085) 3274-1599 e Drª Roberta dos Santos Silva 

Luiz, médica infectologista do Hospital Universitário Walter Cantídio-UFC, telefone (085)3366-8000.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Messejana; telefone (085) 3101-4162. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li e/ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Dinâmica da transmissão da tuberculose 

multirresistente e sensível e avaliação da susceptibilidade ao Mycobacterium 

tuberculosis em serviço de referência no Estado do Ceará”.  

Eu,............................................................................, li e/ou ouvi o esclarecimento acima 

e ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e entendo que sou 

livre para interromper meu consentimento a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, 

que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  

-------------------------------------------------------------- Assinatura do paciente         

Data ____/____/___ 

-------------------------------------------------------------- Assinatura do representante legal      

Data ____/____/___  

-------------------------------------------------------------- Assinatura da testemunha*                     

Data ____/____/____  

*para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

----------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável 

pelo estudo.   

Data ____/____/____ 
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          11. TRABALHO APRESENTADO EM CONGRESSO                     
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        12.   TRABALHO PUBLICADO EM PERIÓDICO 

                

  
 

Elsevier Editorial System(tm) for Brazilian Journal of Infectious Diseases 
Manuscript Draft 
Manuscript Number: BJID-D-12-00317R1 
Title: Genotyping and drug resistance patterns of Mycobacterium tuberculosis strains 
observed in a tuberculosis high-burden municipality in Northeast, Brazil 
Article Type: Original 
Keywords: Tuberculosis; drug-resistant tuberculosis; georeferencing; spoligotyping 
Corresponding Author: Mrs. Cristiane Cunha Frota, Ph.D. 
Corresponding Author's Institution: Federal University of Ceará 
First Author: Roberta S Luiz, Ms 
Order of Authors: Roberta S Luiz, Ms; Phillip N Suffys, Ph.D.; Elizabeth C Barroso, Ph.D.; 
Ligia R Kerr, 
Ph.D.; Cynthia R Duarte, Ph.D.; Max V Freitas, Ph.D.; Rosa M Mota, Ph.D.; Cristiane C Frota, 
Ph.D. 
Abstract: Objectives: This study used a combination of clinical information, spoligotyping, 
and 
georeferencing system to elucidate the genetic diversity of the M. tuberculosis isolates 
circulating in a TB prevalent municipality of Northeast Brazil. Methods: A total of 115 M. 
tuberculosis strains were isolated from pulmonary tuberculosis patients from January 
2007 to March 2008 in Fortaleza. Drug susceptibility and spoligotyping assays were 
performed and the location of the patients were georeferenced. Results: Of the M. 
tuberculosis strains studied, 51 (44.3%) isolates were resistant to at least one drug (R-
TB) and 64 (55.7%) were sensitive to all drugs tested (S-TB). A high frequency among the 
resistant patients of previously treated cases (84%) and of new cases (16%; P < 0.001) 
was found. A total of 74 (64%) isolates were grouped into 22 spoligotyped lineages while 
41 (36%) isolates were identified as new. Amongst the predominant genotypes 33% 
were Latim American Mediterranean (LAM), 12% Haarlem (H), and 5% U. There was no 
association of geographic distribution of RT-TB patients compared to the controls and 
also the geographic location to the spoligotype patterns. The geospatial analysis revealed 
that 24 (23%) patients (hot spot zones) either shared the same residence or lived in a 
close neighborhood of a case. Among these concentration zones, the patients lived in the 
same residence and shared a common genotype pattern and resistance pattern. 
Discussion: It was observed that the spoligopatterns family distribution was similar to 
that reported do South America, being the LAM and H lineages the most prevalent. A high 
rate-case among the resistant TB group occurs as a result of transmitted and acquired 
resistance. A more effective surveillance program is needed in order to succeed in reduce 
the tuberculosis in Northeast Brazil.  

 

 

 

 

 

 

 


