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1. Resumo 

 

Introdução e Objetivos: Considerando o Brasil como país endêmico para 

tuberculose (Tb) e de moderada prevalência de infecção tuberculosa latente 

(ITbL), este estudo teve o objetivo de avaliar a efetividade da repetição do teste 

tuberculínico (TT) em pacientes com artropatias inflamatórias crônicas (AIC) 

expostos aos inibidores de TNFα (iTNF). 

Métodos: Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva de pacientes com 

artrite reumatóide (AR), espondilite anquilosante (EA) e artrite psoriásica (APs) 

que tenham realizado dois TT (0,1 mL PPD-RT-23, intradérmico), sendo o 

primeiro imediatamente antes de iniciar o iTNF e, o segundo após, pelo menos, 

6 meses de exposição. Todos os pacientes foram acompanhados 

rotineiramente em consultas regulares com o reumatologista. A incidência de 

Tb ao longo do tempo foi considerada como desfecho primário e foi comparada 

com um grupo controle pareado com as mesmas AIC e exposto aos iTNF, mas 

que não tinha realizado o segundo TT. Múltiplos ajustes estatísticos para tipo 

de AIC, comorbidades, medicamentos concomitantes, tempo de exposição ao 

iTNF, indicação do segundo TT, idade e sexo foram feitos e p ≤ 0,05 foi 

considerado como significativo. 

Resultados: Um total de 359 pacientes com AIC em uso de iTNF foi incluído 

[AR, n=178; EA, n=135 e APs, n=46]. Não houve diferença estatisticamente 

significativa quanto aos dados epidemiológicos, demográficos ou clínicos entre 

os grupos, exceto as peculiaridades de cada doença. Após o uso de iTNF, 

houve incremento significativo da conversão de TT (15-27%) em todos os 

grupos, com incidência global de ITbL=10,55; IC95% 5,77-17,7, 

independentemente da AIC e iTNF. Durante o seguimento de 10 anos, 

ocorreram 27 casos de Tb (incidência=12,32; IC95% 8,12-17,93), 

principalmente em homens com EA, independentemente dos medicamentos 

modificadores sintéticos do curso de doença, glicocorticosteróides ou iTNF. 

Comparando os dois grupos, a única variável que se associou com a incidência 

de Tb foi a suspeita clínica (HR=11,31; IC95% 3,9-32,3), após múltiplos 

ajustes. 

Conclusões: Embora a repetição do TT esteja associada com maior taxa de 

conversão após a exposição aos iTNF, ela não se associou como valor 

preditivo positivo para reduzir a incidência de Tb ao longo do tempo, exceto 

naqueles com evidência clínica de infecção ativa. Desse modo, a probabilidade 

pré-teste deve ser considerada durante o manejo clínico de pacientes com AIC 

antes de solicitar o TT e os nossos dados não suportam a repetição do TT 

indiscriminadamente. 

Palavras-chaves: teste tuberculínico, PPD, tuberculose, infecção tuberculose 

latente, artropatias inflamatórias crônicas, artrite reumatóide, espondilite 
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anquilosante, artrite psoriásica, coorte retrospectiva, incidência, repetição do 

teste tuberculínico  
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Abstract 

 

Introduction/Aim: Considering Brazil as an endemic country for tuberculosis 

(TB) and its /the moderate prevalence of latent tuberculosis infection (LTBI), this 

study aimed to evaluate the effectiveness of repeating the tuberculin skin test 

(TST) in patients with chronic inflammatory arthropathies (CIA) exposed to 

TNFα inhibitors (TNFi). 

Methods: Retrospective cohort including patients with rheumatoid arthritis (RA), 

ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis (PsA) that performed two TST 

(0.1 mL PPD-RT-23, intra-dermally), being the first immediately before starting 

TNFi and the second after introduction of treatment (6 months, at least). All 

patients were regularly followed up in outpatients clinics from two large tertiary 

centers. The TB occurrence was considered as primary endpoint and it was 

compared to a control group with similar CIA and TNFi exposition, but no TT 

repetition. Multiple statistical adjustments to concomitant medications, different 

CIA, exposition time to TNFi, indication to second TST, age and sex. 

Appropriate statistical analyses were performed and p ≤ 0.05 was significant. 

Results: A total of 359 CIA patients on TNFi were included [RA, n=178; AS, 

n=135, and PsA, n=46]. There was no significant statistically difference 

concerning epidemiological, demographic or clinical data among the groups, 

except regarding the specific peculiarities of each CIA. After using TNFi, there 

was significant increment of TST conversion (15-27%) in all groups (LTBI global 

incidence = 10,55; IC95% 5,77-17,7), regardless of CIA and TNFi. During the 

10-Year follow-up, there were 27 cases of TB (incidence=12,32; IC95% 8,12-

17,93), mostly in AS, males, regardless conventional DMARDs, glucocorticoids 

or TNFi. However, the only variable associated with TST repetition and new 

cases of TB was clinical suspicious (HR=11,31; IC95% 3,9-32,3; p<0.001), after 

multiple statistical adjustments. 

Conclusions: Our results showed TST repetition is associated with higher 

significant conversion rate after long-term TNFi exposition. On the other hand, it 

had no positive predictive value for TB diagnosis over time, except in those with 

clinical evidence for active infection, suggesting the pretest probability should 

be considered during clinical management of CIA patients before requesting the 

TST. Therefore, our data do not support TST repetition indiscriminately. 

Key-words: tuberculin skin test, PPD, tuberculosis, infection tuberculosis latent, 

chronic inflammatory arthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, 

psoriatic arthritis, retrospective cohort, incidence, TST repetition. 
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2. Abreviaturas 

 

ACR: American College of Rheumatology  

ABT: abatacepete 

ADA: adalimumabe 

AIC: artropatias inflamatórias crônicas 

AIJ: artrite idiopática juvenil 

APs: artrite psoriásica 

AR: artrite reumatoide 

BCG: bacilo de Calmette-Guérin 

BIOBADABRASIL: Registro Brasileiro de Biológicos da Sociedade 

Brasileira de Reumatologia 

BIOBADASER: Base de Dados de Produtos Biológicos da Sociedade 

Espanhola de Reumatologia 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention 

CEDMAC: Centro de Dispensação e Administração de Medicamentos de 

Alto Custo 

CRIE: Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais 

CZP: Certolizumabe pegol 

DMARD: Disease-modifying anti-rheumatic drugs 

EA: Espondilite anquilosante 

EpA: Espondiloartrite 

EPM: Escola Paulista de Medicina 

ETA: Etanercepte 

EULAR: European League Against Rheumatism  

FM: Faculdade de Medicina 

GC: Glicocorticosteróides 

GOL: Golimumabe 

HR: Hazard ratio 

HSP: Hospital São Paulo 

IGRA: Interferon-Gamma Release Assays 

INF-γ: Interferon Gama 

iTNF: Inibidores do TNFα 

IFX: Infliximabe 
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ITbL: Infecção Tuberculose latente 

MMCD-cs: Medicamentos modificadores do curso de doença 

convencionais sintéticos 

MMDC-b: medicamentos modificadores do curso de doença biológicos 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

PPD: Precipitado proteico derivado 

QFT: Quantiferon 

RCT: Randomized controlled trial (ensaio clínico randomizado) 

RS: revisão sistemática 

RTX: Rituximabe 

SABIO: Registro Sul-Africano de Imunobiológicos 

SBR: Sociedade Brasileira de Reumatologia 

SEK: Secuquinumabe 

Tb: Tuberculose 

TCLE: Termo de consentimento livre e esclarecido 

TCZ: Tocilizumabe 

TI: Taxa de incremento 

TNF: Fator de necrose tumoral 

TOFA: Tofacitinibe 

TST: Tuberculin skin test 

TT: Teste tuberculínico 

UNIFESP: Universidade Federal de São Paulo 

USP: Universidade de São Paulo 

UST: Ustequinumabe 
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3. Introdução 

 

A tuberculose (Tb) é uma doença infecciosa e transmissível de grande 

relevância mundial, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo uma das 

dez maiores causas de morte em todo o mundo e a principal relacionada a um 

único agente infeccioso 1,2. Segundo dados da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), cerca de 10 milhões de novos casos e 1,5 milhão de óbitos são 

notificados anualmente2. O Brasil faz parte dos 30 países com maior 

prevalência mundial, com incidência anual estimada em 35/100 mil habitantes e 

mortalidade de 2,2/100 mil habitantes 1,3. 

A infecção tuberculose latente (ITbL) é um estado de equilíbrio dinâmico 

entre a resposta imune do hospedeiro e do patógeno, dependente da ativação 

de linfócitos T, principalmente CD4 e CD8, e liberação de citocinas, sobretudo 

TNF- e INF-. Ela ocorre em indivíduos previamente expostos à micobactéria, 

mas não ocasiona sintomas nem é capaz de causar transmissibilidade. No 

entanto, quando a integridade do granuloma é perdida, os sintomas e a 

transmissão da doença podem ocorrer 4,5. Estima-se que 5-10% dos indivíduos 

com ITbL desenvolverão a tuberculose ao longo da vida, com maior 

probabilidade em populações de risco, como pessoas que convivem com HIV, 

pacientes com diabetes e desnutrição, etilistas, indivíduos privados de 

liberdade, usuários de drogas e de imunossupressores, especialmente os 

inibidores do TNF (iTNF) 6. 

Os iTNF são agentes terapêuticos aprovados e amplamente utilizados 

em reumatologia para o controle da atividade inflamatória em pacientes com 

artropatias inflamatórias crônicas (AICs), incluindo artrite reumatóide (AR)7, 

artrite psoriásica (APs)8, artrite idiopática juvenil (AIJ) 9 e espondilite 

anquilosante (EA)10. No entanto, eles têm sido implicados com o incremento do 

risco de reativação da infecção tuberculose latente, sobretudo os agentes 

monoclonais 11–13. O principal mecanismo envolvido com o surgimento da 

tuberculose está relacionado com a desorganização do granuloma após o 

bloqueio do TNFα ou com a re-exposição ao longo do tempo14. Sendo assim, a 

adequada identificação da ITbL possibilita minimizar a ocorrência da 
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tuberculose com eficácia de 69 a 93%, por meio do tratamento com a 

isoniazida (INH), via oral, na dose diária de 5-10 mg/ kg (máximo 300mg), por 

seis a nove meses15–18. 

No Brasil, a incidência de Tb em pacientes em uso de iTNF é cerca de 

duas vezes maior do que a população geral (86,93 casos/ 100.000 pessoas-

ano vs. 35,79 casos/ 100.000 pessoas-ano, respectivamente)19,20, 

principalmente em pacientes com EA20, diferentemente do relatado em países 

do hemisfério norte (Tabela 1) 21,22. Um dado interessante sobre a reativação 

da ITbL após o uso de iTNF é que os sintomas podem surgir de modo mais 

agudo, diferente da instalação insidiosa tradicional, e com desfechos de maior 

gravidade, incluindo formas extrapulmonares e disseminadas20. 

 

Tabela 1. Incidência de tuberculose após exposição aos inibidores do TNF 

em pacientes com artropatias inflamatórias crônicas em diversas partes do 

mundo 

Autor, Ano País 
Incidência 

(/100.000 pacientes-ano) 

População Geral 
(/100.000 habitantes-

ano) 

Yonekura et al,  
201713 

Brasil 
IFX:182 

ADA: 443 
ETA:192 

35,2 

Gomes et al,  
201719 

Brasil 86.93 35,79 

Wallis et al,  
200423 

EUA 
IFX: 144 
ETA: 35 

27 

Gomez-Reino et al, 
200724 

Espanha 
IFX: 383 
ADA: 176 
ETA: 114 

25 

Dixon et al,  
200925 

Inglaterra 
IFX: 136 
ADA: 144 
ETA: 39 

32 

Seong et al,  
200726 

Coréia do 
Sul 

Todos: 257 67 

Hsia et al,  
201327 

RCTs GOL: 65 30 

Bykerk et al, 201528 
RCTs CZP: 47 39 

RCTs: randomized clinical trials (ensaios clínicos randomizados); IFX: infliximabe; ETA: etanercepte; ADA: 

adalimumabe; GOL: golimumabe; CZP: certolizumabe pegol 
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A eficácia da implementação sistemática de recomendações para a 

identificação de ITbL em pacientes com AICs previamente ao início dos iTNF, 

incluindo teste tuberculínico (TT), radiografia simples de tórax e avaliação de 

dados epidemiológicos, com adequado tratamento com INH em casos 

positivos, foi demonstrada pelo registro espanhol de agentes imunobiológicos 

em pacientes com doenças reumáticas (BIOBADASER – Base de Dados de 

Produtos Biológicos da Sociedade Espanhola de Reumatologia). Com essa 

estratégia, houve redução significativa da incidência de Tb (de 522 para 117/ 

100 mil pacientes-ano)21. Sendo assim, diversos documentos oficiais foram 

elaborados por instituições de saúde, tais como OMS5, CDC (Centers for 

Desease Control and Prevention)15 e Sociedade Brasileira de Reumatologia 

(SBR)7, que recomendam o rastreamento inicial de ITbL em todos os pacientes 

com AICs candidatos ao uso de imunobiológicos. 

No entanto, alguns casos de tuberculose têm sido notificados mesmo 

após essa estratégia, fomentando a discussão sobre o real significado do teste 

não reator (menor risco de Tb ao longo do uso de iTNF, estado de anergia 

frente à imunossupressão da própria doença e/ ou do tratamento), bem como 

pela busca por novas ferramentas que possam aumentar o poder de 

identificação da ITbL, sobretudo naqueles com investigação inicial negativa. A 

primeira delas surgiu com o reconhecimento do papel crucial do IFNγ sobre a 

resposta celular contra o M. tuberculosis, de modo mais específico e 

direcionado contra os peptídeos ESAT-6 e CFP-10, que não estão presentes 

na vacina BCG e na maioria de outras micobactérias não tuberculosas, embora 

sejam comuns ao M. kansasi, M. szulgai e M. marinum 29,30. Com isso, houve 

incremento da taxa de detecção de casos potencialmente considerados como 

falso-negativos após o uso dos IGRAs (Interferon Gamma Release Assays), 

particularmente em condições de imunossupressão e comprometimento da 

resposta celular, incluindo atividade da doença e o uso crônico de 

glicocorticosteróides e metotrexato 19. Atualmente, o CDC tem recomendado 

sua utilização preferencial, quando possível, especialmente se a leitura do TT 

for dificultada pelo não retorno do paciente ou em indivíduos que tenham 

recebido a BCG, como vacina ou terapêutica adjuvante ao câncer15. No 

entanto, é importante ressaltar que os IGRAs não estão costumeiramente 
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disponíveis na maior parte do mundo, especialmente em países com maior 

incidência de tuberculose e menos recursos financeiros para implementá-la 

como estratégia de saúde pública. Sendo assim, o TT continua sendo uma 

ferramenta válida, segura e eficiente em pacientes com AR mesmo em países 

endêmicos, como o Brasil13. Além disso, é fundamental reafirmar a 

necessidade da exclusão de tuberculose ativa em todos os pacientes 

previamente ao início dessas medicações, uma vez que o tratamento em 

monoterapia com isoniazida pode ocasionar atraso do diagnóstico, maior 

morbidade e incremento da resistência antimicrobiana1,29,3132.  

A segunda medida é a repetição do TT, que tem sido recomendada por 

diversos órgãos internacionais, tais como CDC15, OMS5, ACR (American 

College Rheumatology) / EULAR (European League Against Rheumatism)10,33, 

embora existam escassez de estudos prospectivos que demonstrem sua 

efetividade O momento ideal de repeti-lo ao longo do seguimento também é 

controverso34. Uma estratégia possível, porém, pouco utilizada, é a repetição 

do TT dentro de seis semanas da leitura inicial, conhecido como fenômeno 

Booster, essa conduta é recomendada por alguns países, como Portugal e 

Espanha, embora com evidências controversas34. 

Mais recentemente, alguns estudos têm mostrado maior taxa de 

conversão do segundo TT, contudo, com variabilidade ampla (1-30%), após 

uso dos iTNF em pacientes com AIC e investigação negativa para ITbL pré-

exposição (Tabela 2). No entanto, ainda não é conhecido se essa maior taxa 

de positividade do TT associa-se com redução do risco de casos incidentes de 

tuberculose. Essa nova informação tem trazido ainda mais questionamentos 

sobre a real necessidade e efetividade da repetição do TT ao longo do tempo, 

especialmente pelo valor preditivo positivo e negativo para minimização da 

incidência de tuberculose no cenário de tratamento com iTNF. 
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Tabela 2. Estudos longitudinais para avaliação taxa de conversão de teste 

tuberculínico após exposição aos inibidores do TNF- em pacientes com AIC 

Estudo Ano País N, doença Tempo ImBio Estratégia 
Taxa 

conversão 

Chen DR. 

et al 35 
2008 Taiwan 43 AR 

24 

meses 
ADA PPD e QFT 28% 

Hatzara C. 

et al 36 
2014 Grécia 

247 AR, 

EpA, outras 

12 

meses 

IFX, ETA, 

ADA, CZP, 

GOL 

PPD e QFT 

antes e 1 

ano após 

13% 

Park J. et 

al * 37 
2015 Coréia 

40 AR, 34 

EA, 9 AIJ 

12 

meses 
IFX, ETA 

PPD antes e 

1 ano, QFT 
32,6% 

Cuomo G. 

et al 38 
2016 Itália 275 AR 10 anos 

Anti-TNFα, 

ABT, TCZ 
PPD e QFT 13,6% 

Brunelli J. 

et al 39 
2017 Brasil 69 AIJ 

12 

meses 

IFX, ETA, 

ADA 

PPD antes e 

1 ano após 
1,45% 

Yamamoto 

S. et al 40 * 
2017 Japão 91 AR 

12 

meses 
IFX, ETA 

PPD antes e 

1 ano após 
6,6% 

Gomes C. 

et al 20 
2018 Brasil 

AIJ, AR, 

EA, APs 

24 

meses 

IFX, ADA, 

ETA 

PPD, QFT, 

Elispot, 

PPD-Booster 

20% 

*PPD reator superior a 10mm. ImBio: imunobiológico; IFX: infliximabe; ETA: etanercepte; ADA: 

adalimumabe; GOL: golimumabe; CZP: certolizumabe pegol; ABT: abatacepte; TCZ: tocilizumabe, QFT: 

quantiferon; AIJ: artrite idiopática juvenil; AR: artrite reumatoide; EA: espondilite anquilosante; PPD: 

derivado proteico purificado/teste tuberculínico 

 

4. Objetivos 
 

4.1) Principal:  

Avaliar a efetividade da repetição do teste tuberculínico em reduzir os 

casos incidentes de Tb após a exposição aos iTNF-α. 

 

4.2) Secundários:  

a) Descrever a positividade do TT e incidência de ITbL após a exposição 

aos iTNF-; 
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b) Verificar a associação do desfecho principal com o tipo de AIC, tempo 

de exposição aos iTNF-α, sexo, aspectos epidemiológicos, motivo da repetição, 

idade e as medicações concomitantes. 
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5. Materiais e métodos 

 

5.1) Delineamento: 

 

Estudo de coorte retrospectiva, com amostragem de conveniência, 

utilizando o banco de dados de prontuários eletrônicos de duas instituições 

universitárias. Foram coletados dados clínicos e epidemiológicos de pacientes 

com AIC em uso de iTNFα que foram atendidos no Hospital São Paulo da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/ Escola Paulista de Medicina) e 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC/FMUSP) de 1 de junho 2001 a 31 de dezembro de 2019. 

 

5.2) Critérios de inclusão: 

 

• Homens e mulheres; 

• Diagnóstico de AR41,42, APs43  e Espondiloartrites axias 44; 

• Acima de 18 anos; 

• Em uso de iTNF (Etanercepte, Adalimumabe, Infliximabe, 

Certolizumabe Pegol, Golimumabe) há, pelo menos, 6 meses; 

 

5.3) Critérios de não inclusão: 

 

• Pulsoterapia com ciclofosfamida e/ ou metilprednisolona há menos de 

seis meses; 

• Pacientes com antecedente de qualquer enfermidade que pudesse 

interferir com algum dos desfechos estudados, incluindo neoplasia nos 

últimos cinco anos, infecção ativa pelo HIV, hepatite B (HBV) e C (HCV), 

hanseníase, sarcoidose, gravidez, lactação, uveítes infecciosas e 

doenças desmielinizantes; 

• Uso de qualquer agente imunobiológico com outros mecanismos de 

ação que não o bloqueio do TNF; 

• Transplante de qualquer órgão sólido ou de desordens hematológicas; 

• Insuficiência renal crônica e terapia de substituição renal; 
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• Imunodeficiências primárias e aplasia do timo; 

 

Pacientes que receberam tratamento prévio da ITbL ou aqueles com Tb 

prévia tratada não foram excluídos da amostra. 

 

5.4) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

A dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

aceita pelo Comitê de Ética em Pesquisa com os argumentos de que se tratava 

de estudo retrospectivo com dados de prontuário, sem previsão de utilização 

de material biológico e sem a possibilidade de identificação individual dos 

participantes ou qualquer contato com eles. Importante ressaltar que os 

resultados do presente estudo foram apresentados de forma agregada, sem 

adição de riscos ou qualquer outro inconveniente e garantindo o sigilo absoluto 

dos pacientes, uma vez que as fontes de dados e as informações clínicas 

disponíveis nas instituições permaneceram ocultas. Além disso, o investigador 

principal e os demais colaboradores envolvidos se comprometeram, individual 

e coletivamente, a utilizar os dados apenas para os fins de pesquisa e 

cumpriram todas as diretrizes e normas regulamentadoras no que diz respeito 

ao sigilo e confidencialidade dos dados coletados. 

Esta pesquisa foi inscrita na plataforma Brasil sob número: CAAE: 

95120618.6.0000.5505. 

 

5.5) Questionário estruturado 

 

Os seguintes dados foram coletados:  

a) Idade;  

b) Sexo;  

c) Diagnóstico médico, de acordo com os critérios de classificação 

internacionais vigentes41–44; 
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d) Tempo de doença (meses); 

e) Anamnese direcionada para sintomas relacionados à infecção por 

Mycobacterium tuberculosis; 

f)  Eventos Adversos relacionados ao tratamento com a isoniazida, 

incluindo intolerância e toxicidade, gravidade, relação causal ou inferencial, 

interrupção (temporária ou permanente); 

g) Epidemiologia pessoal relacionada à Tb: antecedente de doença 

prévia, tratamento ou contato recente. 

Nos pacientes selecionados do Hospital das Clínicas/CEDMAC foi 

considerada epidemiologia positiva qualquer contato com tuberculose ao longo 

da vida 31. Nos pacientes coletados na UNIFESP/ EPM, foi usada a definição 

proposta pelo II Consenso Brasileiro de Tuberculose de 2004, cujo critério é de 

epidemiologia positiva qualquer contato suspeito nos últimos dois anos 45. 

h) Teste tuberculínico (TT), incluindo detalhes do motivo da 

repetição; 

Considerou-se teste positivo, segundo recomendações vigentes para o 

grupo de risco, se TT ≥ 5 mm e teste negativo se TT < 5mm15. 

Indicação do exame por suspeita clínica, assuntos burocráticos e/ ou 

administrativos, sobretudo por demandas da liberação de medicações de alto 

custo pelas diretrizes de dispensação do Ministério da Saúde, protocolos de 

pesquisa acadêmicos, entre outros 15,46 

O TT inicial e nos casos da repetição seguiram a mesma metodologia e 

foram realizados por meio da inoculação de 0,1 ml (2UT) do PPD RT-23, via 

intradérmica, no terço médio da região anterior do antebraço esquerdo, 

aproximadamente 8 cm abaixo da prega do cotovelo. A leitura do resultado do TT 

foi realizada 48-72 horas após a aplicação, com o método de palpação do 

diâmetro transverso máximo da induração e o resultado foi expresso em 

milímetros 47. O TT foi realizado no CRIE (Centro de Referência para 

Imunobiológicos Especiais) da Unifesp, no ambulatório de Imunologia do HC-

FMUSP ou em unidades de saúde pública do estado de São Paulo. Resultados 

da induração de 0 a 4 mm foram considerados como negativos e maior ou igual a 
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5 mm, como reator. Em caso de TT positivo (inicial ou na repetição), o paciente foi 

orientado a receber o tratamento com isoniazida 300 mg por dia por 6 meses, de 

acordo com as recomendações brasileiras vigentes46. 

i) Medicações concomitantes: 

I. GCs (Glicocorticosteróides): considerou-se qualquer dose acima de 

7,5mg de prednisona/dia ou equivalente por, no mínimo, seis semanas 

antes da realização do TT48; 

Para minimizar a exclusão de pacientes por ausência na exatidão da dose 

dos GC no momento da realização do TT, foi aceito o uso de prednisona em 

dose maior ou igual a 7,5 mg/dia. A escolha dessa dosagem foi relativa às 

concentrações suprafisiológicas 49. 

II. MMCD-cs (medicamentos modificadores do curso de doença 

convencionais sintéticos): metotrexato, leflunomida (MTX), 

sulfassalazina SSZ) e azatioprina (AZA), em qualquer dose por, no 

mínimo, seis semanas antes da realização do TT50; A dose do MTX foi 

considerada acima de 7,5 mg/ semana (via oral ou subcutânea). A 

leflunomida, sulfassalazina e azatioprina foram categorizadas como 

variáveis dicotômicas, independentemente da dose; 

III. MMDC-b (medicamentos modificadores do curso de doença 

convencionais sintéticos biológicos) – iTNFα: detalhes sobre o tipo de 

agente (monoclonal ou receptor solúvel), trocas (motivo da troca: reação 

adversa ou falência ao tratamento; tipo de agente; tempo de uso; 

número), reinício após Tb. 

j) Achados da radiografia e/ou tomografia de tórax;  

Os achados de imagem foram classificados como suspeitos ou não 

suspeitos, de acordo com a avaliação do reumatologista assistente. Em casos 

de dúvidas, foi solicitada a avaliação de pneumologista ou infectologista com 

experiência em tisiologia e/ ou solicitada a tomografia de tórax para melhor 

esclarecimento e de acordo com a disponibilidade de cada serviço. 
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k) Tuberculose: forma (pulmonar ou extrapulmonar), métodos e 

confirmação do diagnóstico, resistência antimicrobiana, necessidade de 

retratamento, tempo de tratamento, toxicidade terapêutica, história pessoal 

prévia; 

l) Tuberculose latente: foi feita a caracterização e descrição de cada 

item dos critérios que definem o diagnóstico da ITbL (epidemiologia, imagem e 

TT), tanto antes quanto após a exposição aos iTNFα. Além disso, foram 

compiladas informações sobre o tempo de tratamento da ITbL, efetividade e 

toxicidade. 

 

5.6) Desfechos: 

 

5.6.1)  Primário:  

a) Casos incidentes de tuberculose: Definidos como casos de Tb que 

ocorreram no período entre o primeiro dia de uso de iTNFα até o 

diagnóstico confirmatório. O grupo controle incluiu pacientes com as 

mesmas AICs e em uso de iTNFα que não repetiram o TT ao longo do 

acompanhamento. 

 

5.6.2) Secundários:  

a) Taxa de conversão, definida como a mudança de negativo (0 - 4 mm) 

para positivo (≥ 5 mm) ou de positivo para negativo (conversão inversa) após a 

exposição aos iTNFα; 
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6. Análise estatística 

 

Os dados foram apresentados por meio de análise descritiva, incluindo 

distribuição de frequências absoluta (n) e relativa (%), bem como média e 

desvio-padrão. A análise inferencial usou o teste de associação do qui-

quadrado e teste exato de Fisher para avaliar a relação entre variáveis 

numéricas. Além disso, a comparação das variáveis quantitativas em relação 

aos três grupos de pacientes (doença) foi realizada por meio do teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis. No caso de uma diferença significativa, o teste 

de comparações múltiplas com correção de Bonferroni foi realizado a fim de 

identificar quais pares de grupos diferiam entre si.  

A análise de sobrevivência usou o tempo entre a data de início dos iTNFα 

e a ocorrência da tuberculose, por meio das curvas de Kaplan-Meier e teste 

log-rank. Além disso, os modelos de risco proporcional de Cox foram ajustados 

para as variáveis de confusão, usando o método backward stepwise. Todas as 

variáveis com valor de p inferior a 0,2 no modelo inicial de Cox ou aquelas 

clinicamente relevantes foram consideradas para o modelo final. Em todos os 

modelos ajustados, a suposição de proporcionalidade foi avaliada por meio dos 

resíduos de Schoenfeld. 

O nível de significância adotado foi de 5% em todas as análises e o 

software livre R versão 3.6 foi utilizado. 
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7. Resultados 

 

Foram avaliados 507 pacientes com AIC, dos quais 148 (29,19%) foram 

excluídos por não preencherem os critérios de elegibilidade, ou por apresentar 

dados insuficientes com relação ao segundo TT, ou por seguimento 

incompleto. Desse modo, 359 pacientes foram incluídos na análise final, sendo 

178 (49,6%) com AR, 135 (37,6%) com EA e 46 (12,8%) com APs. Dos 276 

pacientes com TT inicial negativo, 194 (70,3%) repetiram o PPD, e a incidência 

de casos de tuberculose foi maior neste grupo em comparação aos que não 

repetiram o TT (5,1% e 14,6%, respectivamente) (Figura 1).  

 

Figura 1. Fluxograma da seleção inicial de todos os pacientes incluídos e os 

resultados até o surgimento da Tb, de acordo com a repetição ou não do TT 

 

TT: teste tuberculínico; AR: artrite reumatóide; EA: espondilite anquilosante; APs: artrite 

psoriásica 
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As figuras 2, 3 e 4 mostram os resultados da repetição do TT e o 

desfecho final (casos incidentes de Tb), de acordo com cada doença. 

 

Figura 2. Fluxograma da seleção inicial dos pacientes com artrite reumatoide e 

os resultados até o surgimento da Tb, de acordo com a repetição do TT 

 

AR: artrite reumatóide; TT: teste tuberculínico; TT Rep: teste tuberculínico repetição; Tb: 

tuberculose 
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Figura 3. Fluxograma da seleção inicial dos pacientes com espondilite 

anquilosante e os resultados até o surgimento da Tb, de acordo com a 

repetição do TT 

 

EA: espondilite anquilosante; TT: teste tuberculínico; TT Rep: teste tuberculínico repetição; Tb: 

tuberculose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA

n=135

TT 1x 

n=61

Negativo

(< 5mm)

n=43

Tb n=2

Positivo

(≥ 5mm)

n=92

Tb n=7

TT Rep 

n=74

Negativo

(< 5mm)

n=34

Tb n=3

Positivo

(≥ 5mm)

n=40

Tb n=1



 26 

APs

n=46

TT 1x 

n=28

Negativo

(< 5mm)

n=10

Tb n=3

Positivo

(≥ 5mm)

n=18

Tb n=2

TT Rep 

n=18

Negativo

(< 5mm)

n=7

Tb n=3

Positivo

(≥ 5mm)

n=11

Tb n=0

Figura 4. Fluxograma da seleção inicial dos pacientes com artrite psoriásica e 

os resultados até o surgimento da Tb, de acordo com a repetição do TT 

 

APs: artrite psoriásica; TT: teste tuberculínico; TT Rep: Teste tuberculínico repetição; Tb: 

Tuberculose 

 

A amostra global era predominantemente composta por pacientes com 

AR de longa evolução, sem diferença significativa quanto ao tempo médio de 

exposição aos iTNFα. As características demográficas e frequência de uso de 

MMCDcs foram compatíveis com a prescrição de cada doença na prática 

clínica. No entanto, houve diferenças com relação à distribuição do uso atual 

do MMCD-b entre as doenças, com maior frequência de infliximabe na AR, 

golimumabe na APs, e adalimumabe e infliximabe em pacientes com EA. 

Pacientes com AR tiveram maior número de trocas de MMCD-b ao longo do 

tempo e 64% deles tinham usado dois ou mais iTNFα (Tabela 3). 
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Tabela 3. Características clínicas e demográficas dos pacientes com 

artropatias inflamatórias crônicas em uso de inibidores do TNFα no momento 

da inclusão no estudo 

 
AR 

(n=178) 

EA 

(n=135) 

APs 

(n=46) 
p 

Idade (anos) 50,5 ±10,7 41,2 ±12,8 49,2±11,3 <0,0001† 

Fator Reumatóide 

positivo 
147 (82,1%) NA NA - 

HLA-B27 positivo/ 

testados  
NA 

70/ 

87(80,4%) 
3/ 7 (42,8%) - 

Tempo de doença 

(anos) 
12,3 ± 8,7 10,5 ± 9,2 10,8 ± 7,4 0,067 

Sexo masculino, n (%) 18 (10,1%)c 102 (75,6%)b 26 (56,5%)a <0,0001 

Histórico de Tb antes 

do início dos iTNFα 
7 (3,9%) 2 (1,5%) 0 (0%) 0,296** 

Tempo de exposição 

aos iTNFα (meses) 
72,2±47,1 81,6 ±46,9 74,2±48,5 0,18† 

Número de 

prescrições iTNF***, n 

(%) 

ADA 

ETA 

IFX 

CZP 

   GOL 

 

 

94 (52,8%) 

86 (48,3%) 

119 (66,9%) 

3 (1,7%) 

1 (0,6%) 

 

 

69 (51,1%) 

60 (44,4%) 

70 (51,9%)c 

7 (5,2%) 

8 (5,9%)c 

 

 

27 (58,7%) 

15 (32,6%) 

25 (54,3%) 

2 (4,3%) 

5 (10,9%)b 

 

 

0,67* 

0,16* 

0,02* 

0,15** 

0,002* 

Uso ≥ 2 iTNF, n(%) 114 (64%) 52 (38,5%) 23 (50%) <0,0001* 

MMCDcs, n (%) 

SSZ 

GC oral 

MTX 

AZA 

LEF 

 

52 (29,2%) 

118 (66,3%) 

146 (82%) 

24 (13,5%) 

109 (61,2%) 

 

50 (37%) 

14 (10,4%)c 

51 (37,8%)c 

2 (1,5%)c 

13 (9,6%)c 

 

4 (8,7%)a,b 

8 (17,4%)b 

33 (71,7%)a 

2 (4,3%) 

13(28,3%)a,b 

 

0,001* 

0,001* 

<0,001* 

<0,001* 

<0,001* 

*Teste de qui-quadrado; **Teste exato de Fisher; ***: taxa cumulativa de prescrição dos iTNF, 

independentemente se primeiro ou múltiplas trocas; † Teste de Kruskal-Wallis; APs: artrite psoriásica; EA: 

espondilite anquilosante; AR: artrite reumatóide; IFX: infliximabe; ETA: etanercepte; ADA: adalimumabe; 

GC: glicocorticóides; CZP: certolizumabePegol; GOL: golimumabe; MTX: metotrexato; AZA: azatioprina; 

LEF: leflunomida; SSZ: sulfassalazina;  MMCDcs: medicamentos modificadores do curso de doença 
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convencionais sintéticos; NA: não avaliado; U de Mann-Whitney; a: diferença significativa entre os grupos 

APs e EA; b: diferença significativa entre os grupos APs e AR; c: diferença significativa entre os grupos 

EA e AR. 

 

Após as trocas entres os iTNFα, 44 (24,7%) pacientes com AR migraram 

para outros mecanismos de ação, particularmente rituximabe (n=26/44, 59%), 

tocilizumabe (n=17/44, 38%) e tofacitinibe (n=1/44, 2,2%). Na APs (n=8/46, 

17,3%), 4 fizeram a troca para secuquinumabe (50%), 3 para abatacepte 

(37,5%) e 1 para ustequinumabe (12,5%). Na EA, a troca de mecanismo foi 

feita em apenas 5 pacientes (n=5/135, 3,7%):2 para secuquinumabe (40%), 2 

para abatacepte (40%) e um para tofacitinibe (10%). Em todas elas, não se 

observou relação com os desfechos do estudo, sugerindo que a tomada de 

decisão pela troca entre MMCD-b foi mais definida pela resposta inadequada 

ou reação adversa do que pela possibilidade de tuberculose. 

O diagnóstico de ITbL pré-exposição ao iTNF deu-se predominantemente 

através da positividade do TT (n=83; 23,11%) (Figura 5), tanto na amostra 

global, como nos pacientes com EA e APs (Figura 7 e 8). No entanto, a história 

de exposição prévia a Tb foi o fator  mais frequente nos pacientes com AR 

(Figura 6). 
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Figura 5. Distribuição dos três critérios de definição para o diagnóstico de 

infecção tuberculose latente em pacientes com artropatias inflamatórias 

crônicas antes da exposição aos inibidores do TNFα 
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Figura 6. Distribuição dos três critérios de definição para o diagnóstico de 

infecção tuberculose latente em pacientes com artrite reumatoide antes da 

exposição aos inibidores do TNFα 
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Figura 7. Distribuição dos três critérios de definição para o diagnóstico de 

infecção tuberculose latente em pacientes com espondilite anquilosante antes 

da exposição aos inibidores do TNFα 
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Figura 8. Distribuição dos três critérios de definição para o diagnóstico de 

infecção tuberculose latente em pacientes com artrite psoriásica antes da 

exposição aos inibidores do TNFα 

 

Após a exposição aos iTNFα, a taxa de conversão do TT foi menor em 

pacientes com AR, embora não tenha havido significância na taxa de 

incremento entre as três AIC. A incidência global de ITbL foi de 10,55; IC95% 

5,77-17,7, independentemente de AIC e iTNF. A maioria dos pacientes repetiu 

o TT por questões administrativas e/ ou burocráticas (n=174, 90,6%) e, apenas, 

18 (9,4%) por suspeita clínica de Tb, independentemente da AIC (Tabela 4). 
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Tabela 4. Positividade do teste tuberculínico antes da exposição aos inibidores 

do TNFα e repetições ao longo do tempo em pacientes com artropatias 

inflamatórias crônicas 

 AR 
(n=178) 

EA 
(n=135) 

APs 
(n=46) 

 
P 

TT inicial ≥ 5 mm, n (%) 30 (16,9%) 43 (31,9%)c 10 (21,7%) 0,008* 

Repetição TT, n (%) 100 (56,2%) 74 (54,8%) 18 (39,1%) 0,109* 

TT repetição ≥ 5 mm, n (%) 25 (24,8%) 34 (45,3%)c 7 (38,9%) 0,018* 

Taxa de conversão  
De Negativo para Positivo (n=38) 

 
16 (15,8%) 

 
17 (22,7%) 

 
5 (27,8%) 

 
0,347 

Motivo TT repetição 
Suspeita clínica, n (%) 

Não suspeita, n (%) 

 
9 (9%) 

91 (91%) 

 
7 (9,5%) 

67 (90,5%) 

 
2 (11,1%) 
16 (88,9%) 

 
 

0,96* 

APs: artrite psoriásica; EA: espondilite anquilosante; AR: artrite reumatóide; TT: teste tuberculínico; 

TTinicial: teste tuberculínico inicial; TT repetição: teste tuberculínico repetição; *Teste de qui-quadrado; 

**Teste exato de Fisher; c: diferença significativa entre os grupos EA e AR. 

 

Concomitantemente ao maior número de pacientes com ITbL após a 

repetição do TT, houve também incremento do tratamento com isoniazida 

durante o uso dos imunobiológicos, mas sem a necessidade de suspendê-los 

naqueles sem sintomas de tuberculose ativa. Não houve eventos adversos 

graves, nem descontinuação definitiva com relação à isoniazida. Somente um 

paciente com TT positivo, posteriormente ao uso dos iTNF, não foi tratado e, 

mesmo assim, ele não desenvolveu Tb durante o seguimento. Apenas um 

paciente, tratado com isoniazida após a repetição e conversão do TT, teve 

tuberculose ao longo do tempo. A forma pleuropulmonar da Tb foi a mais 

encontrada, com tempo de surgimento dos sinais e sintomas nos primeiros 12 

meses de tratamento (Tabela 5). Durante o seguimento de 10 anos, ocorreram 

27 casos de Tb, com incidência global de 12,32; IC95% 8,12-17,93. 
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Tabela 5. Características da tuberculose latente e da tuberculose em pacientes 

com artropatias inflamatórias crônicas antes e após a exposição aos inibidores 

do TNFα 

 AR 
(n=178) 

EA 
(n=135) 

APs 
(n=46) 

 
p 

Diagnóstico da ITbL por cada 
item, n (%) 

 
Rx tórax alterado 

Epidemiologia positiva 
TT positivo 

 
 

11 (6,2%) 
31 (17,4%) 
30 (16,9%) 

 
 

7 (5,2%) 
17 (12,6%) 
43 (31,9%) 

 
 

3 (6,5%) 
3 (6,5%) 

10 (21,7%) 

 
 

0,91* 
0,13* 

0,008* 

Diagnóstico global da ITbL, n 
(%) 
 

Antes iTNFα 
Durante iTNFα 

 
 
 

37 (20,8%) 
6 (3,4%) 

 
 
 

42 (31,1%) 
14 (10,4%) 

 
 
 

13 (28,3%) 
7 (15,2%)b 

 
 
 

0,11* 

Formas da Tb, n (%) 
 

Pleuropulmonar 
Outras formas 

 
 

5 (83,3%) 
1 (16,7%) 

 
 

10 (83,3%) 
2 (16,7%) 

 
 

7 (100%) 
0 

 
 

0,58** 

Distribuição dos pacientes 
com Tb quanto ao tempo de 
uso iTNFα, n (%) 
 

≤ 12 meses  
> 12 meses 

 
 
 
 

3 (50%) 
3 (50%) 

 
 
 
 

8 (57,2%) 
6 (42,8%) 

 
 
 
 

4 (57,2%) 
3 (42,8%) 

 
 
 
 
 

0,770** 

Agente iTNFα à época da Tb, 
n (%) 

IFX 
ADA 
ETA 
GOL 

 
 

6 (100%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 
 

4 (28,6%) 
6 (42,9%) 
3 (21,4%) 
1 (7,1%) 

 
 

5 (71,4%) 
2 (28,6%) 

0 (0%) 
0 (0%) 

 
 
 
 

0,072** 

APs: artrite psoriásica; EA: espondilite anquilosante; AR: artrite reumatóide; ITbL: tuberculose latente; Tb: 
tuberculose; *Teste de qui-quadrado; **Teste exato de Fisher; R-X: radiografia de tórax suspeita: artrite 
psoriásica; EA: espondilite anquilosante; AR: artrite reumatóide; IFX:infliximabe; ETA: etanercepte; ADA: 
adalimumabe; GOL: golimumabe; iTNFα: inibidores do TNF. 

 

Entre os pacientes que desenvolveram Tb, houve predomínio em 

homens, principalmente entre aqueles com EA, sem relação com uso de 

MMDCcs ou GCs. A repetição do TT teve associação com maior número de 

casos de Tb, sobretudo naqueles com maior suspeição clínica que motivou a 

repetição, (Figura 6). Não foi observada diferença significativa na incidência de 

Tb entre os iTNF monoclonais e o receptor solúvel, bem como com relação ao 

TT inicial (Tabela 6, Figura 6, 7 e 8). 
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No rastreamento inicial da ITbL, o TT teve poder em identificar todos os 

casos em que a radiografia de tórax e a epidemiologia foram positivas. Entre os 

pacientes que repetiram o TT devido à suspeita clínica, foi observada uma 

incidência mais precoce de Tb em comparação aos que repetiram o teste por 

outras indicações, particularmente nos portadores de APs (figuras 7 e 8). 

Pacientes em uso de iTNFα monoclonais, quando comparados àqueles em uso 

de etanercepte, tiveram início mais precoce da Tb (Figura 9), embora sem 

diferença estatística ao final de seguimento. 
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Tabela 6. Principais variáveis associadas com casos incidentes de tuberculose 

após a repetição do TT em usuários de inibidores do TNF 

Variável Casos de Tuberculose 

N=27 

Log rank p 

Sexo masculino, n=146 18 7,309 0,007 

AICs 

EA, n=14 (135) 

9,157 0,001 APs, n=7 (46) 

AR, n=6 (178) 

Epidemiologia positiva para 

Tuberculose, n=51 
6 1,574 0,21 

Radiografia de tórax 

suspeita, n=21 
4 4,427 0,035 

Diagnóstico ITbL após 

exposição aos iTNF, n=312 
23 0,008 0,930 

Sulfassalazina, n=106 11 1,679 0,195 

Prednisona (dose diária 

acima 7,5mg), n=140 
6 3,014 0,083 

Metotrexato (dose semanal 

acima de 7,5mg), n=230 
16 0,211 0,646 

Azatioprina, n=28 1 0,553 0,457 

Leflunomida, n=135 8 0,474 0,491 

TT positivo inicial, n=83 8 0,611 0,434 

TT positivo repetição, n=66 9 6,756 0,009 

Motivo repetição (HR) 
Suspeita clínica n=7 (18) 

32,701 <0,0001 
Sem suspeita n=7 (174) 

Diferença entre iTNF 

MAbs (ADA, IFX, CZP, 

GOL) n=26 (311) 
2,414 0,120 

Receptor solúvel (ETA) 

n=1 (48) 
ITbL: infecção tuberculose latente; iTNFα: Inibidor do TNF-alfa; APs: artrite psoriásica; EA: espondilite 

anquilosante; AR: artrite reumatóide; TT: teste tuberculínico; MAbs: imunobiológicos monoclonais; IFX: 

infliximabe; ETA: etanercepte; ADA: adalimumabe; CZP: certolizumabe pegol; GOL: golimumabe 
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Figura 6. Motivo da repetição do teste tuberculínico até o evento tuberculose 

 

Figura 7. Motivo da repetição do teste tuberculínico até o evento tuberculose 

TT: teste tuberculínico 
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Figura 8. Casos de tuberculose distribuídos por doença ao longo do tempo 

 

APs: artrite psoriásica; EA: espondilite anquilosante; AR: artrite reumatóide 

 

Figura 9. Casos incidentes de tuberculose, de acordo com as classes de 

inibidores do TNF (monoclonais versus receptor solúvel) 

 

iTNFα: Imunobiológico Inibidor do TNF-alfa; MAbs: imunobiológicos monoclonais; ETA: etanercepte 
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No modelo inicial de regressão proporcional de Cox, observou-se que os 

principais fatores de risco para o surgimento da Tb ao longo do tempo foram 

ser homem, ter o diagnóstico de EA ou APs, ter o segundo TT definido como 

reator e tê-lo feito por suspeita clínica, independentemente do TT inicial e das 

medicações concomitantes, incluindo os iTNFα (Tabela 7). No entanto, após 

múltiplos ajustes estatísticos, incluindo medicações concomitantes e sexo, a 

única variável que permaneceu no modelo final foi a suspeita clínica de 

tuberculose (HR=11,31; IC95% 3,96-32,3, p<0,001). 

 

Tabela 7. Modelo inicial de regressão proporcional de Cox entre os pacientes 

com artropatias inflamatórias crônicas, de acordo com o surgimento de 

tuberculose após a exposição aos inibidores do TNFα 

Variável HR IC 95% p 

Sexo masculino 2,87 1,29-6,39 0,01 

Idade 0,99 0,96-1,01 0,34 

Artrite psoriásica 4,65 1,56-13,83 0,006 

Espondilite anquilosante 2,91 1,12-7,57 0,029 

TT inicial positivo  1,39 0,61-3,17 0,44 

TT repetição positivo 3,84 1,29-11,48 0,016 

Repetição por suspeita de tuberculose 11,31 3,96-32,3 <0,0001 

Etanercepte 0,23 0,03-1,72 0,15 

Glicocorticosteróides 0,46 0,18-1,13 0,09 

Metotrexato 0,83 0,39-1,80 0,65 

Leflunomida 0,75 0,33-1,71 0,49 

Sulfassalazina 1,65 0,77-3,56 0,2 

Algum MMCDcs 0,62 0,28-1,39 0,24 

TT: teste tuberculínico; IC: intervalo de confiança; HR: Hazard Ratio; TT: teste tuberculínico; MMCDcs: 

medicamentos modificadores do curso de doença convencionais sintéticos 
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A perda de seguimento logo após o tratamento da tuberculose ocorreu 

em três dos 27 pacientes (11,1%). Em longo prazo, esse número aumentou 

para oito pacientes (29,6%) (Tabela 8). Analisando especificamente os dados 

dos pacientes que completaram o acompanhamento, observou-se que a 

maioria concluiu o tratamento de seis meses para tuberculose ativa (n=22/24; 

91,7%) com desfechos favoráveis: 19 pacientes apresentaram resolução 

completa do quadro, um paciente apresentou recidiva e dois pacientes 

apresentaram necessidade de re-tratamento devido a resposta inadequada ao 

esquema convencional (RIPE). Após o tratamento da tuberculose ativa, a 

maioria continuou em uso de iTNF (n=17/20, 63%) e apenas um paciente 

passou a receber outra classe de imunobiológico.  
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8. Discussão 

  

 Nossos resultados, como esperado, mostram que mais casos de Tb 

foram diagnosticados em pacientes que repetiram o TT durante o tratamento 

com iTNF, particularmente quando realizado por suspeita clínica de infecção.  

Ao longo do tempo de seguimento, 27 novos casos de Tb foram 

diagnosticados, com incidência de 12,32 para cada 1000 paciente/anos (IC95% 

8,12-17,93), e 38 (12,5%) novos casos de ITbL, com incidência de 10,55 

(IC95% 5,77-17,7) para cada 1000 paciente/anos. Importante ressaltar que 

nenhum paciente tinha tuberculose ou suspeita da infecção antes do início do 

bloqueio terapêutico do TNFα. Os pacientes apresentaram evolução satisfatória 

nos casos tratados adequadamente por seis meses, com baixa taxa de recidiva 

e necessidade de re-tratamento, sugerindo baixa probabilidade de resistência 

antimicrobiana nesse cenário. 

Considerando a incidência de Tb em pacientes usando iTNFα, Sartori et 

al, publicaram revisão sistemática (RS) com 52 estudos observacionais e a 

inclusão de 98.483 pacientes, encontrando 947 casos incidentes (9,62 casos 

por 1000 pacientes expostos; IC95% 9,01-10,23), predominantemente com 

envolvimento pulmonar (62,2%). De modo interessante, os autores mostraram 

a distribuição em diferentes continentes e, quando se compara os dados dessa 

RS para a América do Sul com os nossos achados, a incidência de tuberculose 

foi muito semelhante (12,32 casos/1000 pacientes vs. 11,75 casos/1000 

pacientes expostos; IC95% 7,17-16,33). Como esperado, houve baixa 

incidência para cada 1000 pacientes expostos na América do Norte (4,34 

casos), Europa (6,28 casos) e moderada na Ásia (13,47 casos)51. Na coorte 

sul-africana do registro SABIO, também houve incremento de Tb em pacientes 

usuários de iTNFα (12,4 para cada 1000 paciente/anos), independente do 

agente (monoclonal ou receptor solúvel)52, um achado semelhante ao nosso. 

Nessa casuística, havia maior proporção de pacientes em uso de etanercepte 

(receptor solúvel). Não está claro se esse fator foi um viés de indicação, 

relacionado à alta prevalência local de Tb.   Por outro lado, diversos estudos de 

registro, incluindo BIOBADASER 24, Seong et al 26, Wallis et al 23 e o 
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BIOBADABRASIL13, mostraram que os agentes monoclonais estão mais 

associados com novos casos de Tb do que o etanercepte. 

O rastreamento da ITbL é uma importante estratégia da OMS para a 

redução do impacto da Tb em todo o mundo (“end tuberculosis”), sobretudo em 

continentes com moderado a elevado risco, como Ásia, América do Sul e 

América Central. As principais indicações do TT para rastreamento incluem: 

pacientes vivendo com HIV, adultos e crianças contactantes de Tb, usuários de 

iTNFα, pacientes em terapia dialítica ou com silicose pulmonar e candidatos a 

transplantes de órgãos. Entretanto, ainda não é clara a recomendação de 

repeti-lo ao longo do tempo. Desde 2012, o ACR/ Eular53 tem orientado essa 

conduta para pacientes que usam iTNFα, mas ela não tem sido 

sistematicamente realizada na prática clínica, uma vez que não existem dados 

robustos sobre o custo-efetividade desse procedimento. Nosso estudo traz uma 

informação inédita à literatura vigente, comparando a incidência de casos de 

Tb, como desfecho primário, entre dois grupos de pacientes com AICs durante 

longo tempo de exposição aos iTNFα, usando a repetição do TT como variável 

dependente com grupo comparador que não fez a repetição do teste. Assim, 

conseguimos demonstrar que a repetição do TT se associou com incremento 

no diagnóstico de novos casos de Tb e maior chance de conversão, mas não 

se relacionou com a redução da incidência da doença ativa, sugerindo que sua 

utilidade está relacionada ao contexto de suspeita clínica. Esses achados 

reforçam a relevância do julgamento clínico e da probabilidade pré-teste na 

indicação de exames complementares.  

Com relação à ITbL em pacientes com AIC, nossa taxa de conversão foi 

semelhante a outros trabalhos, como Hatzara et al 54(13%), na Grécia, e 

Gomes et al 19(12,3%), no Brasil, mas inferior ao relatado por Park et al 37(32%) 

na Coréia. Analisando apenas os pacientes com AR, nossos resultados estão 

em concordância com Cuomo et al 55, na Itália, que mostraram similar taxa de 

conversão do TT (15,8% vs. 13,6%, respectivamente), embora existissem 

diferenças nos critérios de elegibilidade, uma vez que incluíram pacientes em 

uso de imunobiológicos não iTNFα. No entanto, ela foi maior do que a relatada 

por Yamamoto et al  56, no Japão, com taxa de conversão de 6,6% e inferior ao 

estudo coreano26 (taxa de conversão de 28%). Importante ressaltar que o valor 
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de corte do TT usado pelo estudo japonês foi de 10 mm, que pode justificar 

essa baixa prevalência. 

De acordo com os nossos dados, todos os pacientes com o diagnóstico 

de ITbL foram tratados antes de iniciar os iTNFα e, apenas, 3 (0,8%) tiveram 

Tb ao longo do seguimento, confirmando a elevada eficácia das 

recomendações atuais vigentes 7,46,53,57,58. Sartori et al realizaram também uma 

RS com a relevância do rastreamento e tratamento da ITbL em 14 estudos 

envolvendo 12.793 TT, dos quais 5.530 (43,2%) foram positivos. Embora não 

tenha sido relatado o desfecho ao longo do tempo, o tratamento completo foi 

realizado por 6.414 indivíduos, mas 164 pacientes com TT positivo (2,96%) não 

receberam terapia ou fizeram tratamento incompleto 18,51. 

A respeito da conversão do TT após a exposição aos iTNFα, duas 

hipóteses principais poderiam melhor explicar essa taxa de incremento da 

positividade. A primeira delas estaria diretamente relacionada à re-exposição 

ou novo contato com o bacilo, uma vez que os pacientes eram negativos 

anteriormente e positivaram com a repetição. Embora não possamos afirmar 

com completa assertividade sobre essa possibilidade, ela não parece ter sido 

relevante, uma vez que não houve o adoecimento por Tb em nossos pacientes 

(o que seria esperado em pacientes expostos em uso de iTNF). A segunda e 

mais plausível pode estar associada a uma melhora da resposta celular após o 

tratamento com iTNFα, redução do uso de GCs e da atividade de doença, 

embora, de modo geral, esses pacientes sejam considerados como 

imunocomprometidos. Ehrenstein et al. demonstraram alteração no número e 

função das células T regulatórias (CD24+ CD25+) em pacientes com AR em 

atividade e, após o uso de infliximabe, observou-se restauração da capacidade 

regulatória dessas células, bem como aumento quantitativo no sangue 

periférico 59. A possibilidade de fenômeno Booster é mais remota, pois não 

atende o intervalo de tempo das 6 semanas entre os dois testes, de acordo 

com a definição vigente 60. 

A maior taxa de conversão do TT observada em pacientes com 

espondiloartrites (EA=27%; APs=27,8%) do que naqueles com AR (15,8%) 

pode ser explicada pelas características fisiopatológicas e vias de sinalização 
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das próprias doenças, bem como ao uso de MMCDs, sobretudo os GCs e 

metotrexato61. Quando pacientes com EA são comparados à população geral 

saudável, não se observaram diferenças significativas quanto à positividade do 

TT13,20,62, sugerindo que não há comprometimento da resposta celular. É 

importante ponderar que a incidência de Tb na população geral compreende 

uma maior incidência em homens jovens, que corresponde também ao perfil de 

pacientes portadores de EA, como observado em nosso estudo. Com relação a 

menor taxa de conversão do TT em AR, o fenômeno de anergia, que vem 

sendo sistematicamente demonstrado nesse perfil de pacientes, provavelmente 

justifica o resultado encontrado 39,54,55,63–69. 

Um achado interessante do nosso estudo foi a ocorrência de conversão 

inversa do TT (do positivo para o negativo) ao longo do tempo, sem relação 

com o desfecho final. Dos 83 pacientes com TT inicial positivo, 16 (19%) 

tornaram-se não reatores após a repetição do teste. Importante ressaltar que 

todos eles repetiram o TT por motivação administrativa, sem suspeita clínica, e 

tinham sido tratados adequadamente por seis meses com isoniazida antes do 

início dos iTNFα. Em nenhum deles houve o diagnóstico de Tb ao longo do 

tempo. Esse resultado aponta para a não necessidade de repetição do TT em 

pacientes com rastreamento prévio positivo e tratamento adequado, nem como 

estratégia de avaliação da eficácia do tratamento da ITbL. 

Não observamos interferência significativa de nenhuma medicação 

específica (MMCDcs) nem dos GCs sobre os desfechos do estudo (taxa de 

conversão e novos casos de tuberculose). A maioria dos pacientes, 

particularmente com AR, usavam dose média diária de prednisona ou 

equivalente abaixo de 10 mg. Quando categorizamos em doses menores ou 

acima de 7,5 mg, também não observamos qualquer relevância (dados não 

mostrados)48. Adicionalmente, variáveis como história pessoal prévia de 

tuberculose e múltiplas trocas de iTNFα não tiveram relação com os desfechos 

do estudo nem com a chance de recidiva ou maior taxa de resistência ao 

tratamento com RIPE. Esses achados têm importância na tomada de decisão, 

visto que são dúvidas recorrentes na prática clínica, incluindo maior gravidade 

da AIC, contraindicação ou adiamento do início da terapia biológica e 

necessidade de re-tratamento da ITbL e, eventualmente, da Tb. 
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Um cenário de vida real encontrado em nosso estudo foi a múltipla e 

indiscriminada repetição do TT, motivada por questões burocráticas para 

dispensação de medicações de alto custo, que não agregou qualquer valor 

preditivo positivo para o principal desfecho clínico e poderia estar associado 

com dificuldades do raciocínio clínico e maiores custos diretos e indiretos, 

sobretudo em países com escassez cíclica do PPD. Vinte e sete pacientes 

fizeram mais do que duas repetições do TT ao longo do acompanhamento, dos 

quais 21 com três, quatro com quatro testes e dois outros com cinco testagens. 

A análise específica desses pacientes não mostrou nenhum valor significante 

dessas repetições com relação à redução dos casos incidentes, nem tampouco 

alteraram o diagnóstico inicial da ITbL (dados não mostrados). 

Em geral, valorizamos a epidemiologia de contato recente como 

importante estratégia clínica de monitoramento de novos casos de Tb. No 

entanto, de acordo com os nossos dados, apenas, a sintomatologia recente, 

incluindo perda de peso, febre prolongada e tosse, associaram-se com a 

incidência de Tb. Considerando o perfil endêmico da Tb no Brasil, 

provavelmente a maior parte dos contatos baciliferos não são conhecidos pelo 

paciente, o que diminui a sensibilidade do inquérito epidemiológico para 

identificar casos suspeitos. Sendo assim, a vigilância para os principais sinais e 

sintomas clínicos é de primordial importância na prática clínica do 

reumatologista, embora o questionamento de contato com paciente doente 

e/ou bacilífero e/ou intradomiciliar continue relevante. 

O grande tamanho amostral e o longo tempo de seguimento são 

relevantes pontos fortes em nossa coorte retrospectiva, bem como a inclusão 

de um grupo comparador, pareado para as AICs e a exposição aos iTNF, que 

não realizou a repetição do TT. Além disso, vale a pena ressaltar os desfechos 

bem definidos e o cenário de vida real para a tomada de decisão na prática 

clínica do reumatologista, bem como com impacto para as políticas de 

monitorização e prevenção à Tb nos pacientes em uso de iTNFα.  

No entanto, nosso estudo tem algumas limitações. Primeiramente, 

inerentes ao próprio desenho retrospectivo, bem como a inclusão de pacientes 

com maior gravidade e complexidade acompanhados em hospitais 
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acadêmicos. Além disso, não tivemos acesso a alguns dados de interesse para 

o maior risco de Tb, como diabetes e tabagismo2. Sendo assim, estudos 

observacionais prospectivos e/ ou ensaios clínicos controlados e randomizados 

são necessários, a fim de melhor definir a efetividade da repetição do TT, de 

preferência com o delineamento de apenas uma única repetição em casos com 

avaliação inicial negativa. 

 Considerando, ainda, que todos os pacientes com novo diagnóstico de 

ITbL realizaram o tratamento com isoniazida por seis meses, não podemos 

assegurar que essa estratégia não tenha reduzido a chance de Tb ao longo do 

seguimento e tenha tido algum impacto nos resultados. Outra possível 

limitação é a diferença na definição de epidemiologia positiva entre as duas 

bases de dados pesquisadas, incluindo qualquer contato com algum paciente 

com Tb durante toda a vida (HC-FMUSP) ou o contato nos últimos dois anos 

(UNIFESP). Com isso, houve impacto na positividade do critério epidemiologia 

para o diagnóstico de ITbL. No entanto, ele não foi significativo no resultado 

final, visto que o TT foi o principal determinante do diagnóstico da ITbL, e não 

houve casos de dissociação entre ter epidemiologia positiva com TT negativo. 

Essa mesma sistemática foi mantida antes e após a exposição aos iTNF. 

Dessa forma, nossos achados mostram o impacto da Tb no manejo 

clínico de pacientes com AIC após a exposição aos iTNFα, mas não 

recomendam a repetição aleatória do TT. O mesmo deve ser reservado para 

casos com suspeita clínica, sobretudo com três principais sinais de alerta: 

febre, tosse e perda de peso. Embora esses casos suspeitos representassem 

cerca de 10% da amostra que repetiu o TT, ela foi a única variável significativa 

após os múltiplos ajustes para fatores de confusão, sugerindo grande 

relevância clínica. A taxa de conversão de negativo para positivo, assim como 

de positivo para negativo, é frequente (aproximadamente 25% e 20%, 

respectivamente) em um cenário de vida real, reforçando que o julgamento 

clínico para a solicitação do teste é fundamental na tomada de decisão. 
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9. Conclusão 

 

1- A repetição indiscriminada do TT, sem o contexto clínico infeccioso, 

não foi associada com redução da incidência de novos casos de tuberculose 

ativa após a exposição prolongada dos iTNFα em pacientes com artropatias 

inflamatórias crônicas; 

2- Após a exposição aos iTNF-, a positividade do TT e a incidência de 

ITbL e Tb foram 12,5%, 10,55 (IC IC95% 5,77-17,7) e 12,32 (IC95% 8,12-

17,93) para cada 1000 paciente/ anos, respectivamente; 

3- A suspeita clínica de tuberculose foi a única variável associada com 

casos incidentes de tuberculose ao longo da exposição aos iTNF-α, após 

múltiplos ajustes para variáveis de confusão, em pacientes com AICs. 
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