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RESUMO 

A tuberculose é uma doença susceptível ao tratamento medicamentoso, mas o uso 

incorreto e irregular dos fármacos anti-tuberculose e regimes prolongados de 

tratamento criaram condições seletivas que promovem o surgimento da resistência 

ou da multirresistência em isolados de Mycobacterium tuberculosis var. tuberculosis. 

Isolados multidroga resistentes (resistentes aos fármacos de 1a linha, isoniazida, 

rifampicina, pirazinamida e etambutol) são considerados uma ameaça mundial. A 

resistência aos fármacos em M. tuberculosis var. tuberculosis geralmente ocorre por 

mutações espontâneas em genes codificadores das proteínas-alvo ou de enzimas 

que os ativam. Desta forma, existe um interesse nos métodos genotípicos para a 

detecção destas mutações e que forneçam resultados rápidos em relação aos 

métodos fenotípicos tradicionais. Este estudo analisou as mutações associadas às 

resistências aos fármacos de 1ª e/ou 2ª linha após sequenciamento gênico de 156 

isolados de M. tuberculosis var. tuberculosis previamente caracterizados 

fenotipicamente pelo sistema automatizado BACTEC MGIT 960 como 

monoresistente à isoniazida, MDR, pré-XDR e XDR no período de 2012 a 2017 no 

Instituo Adolfo Lutz de São Paulo. Constatamos que a Região determinante de 

resistência à rifampicina (RRDR) do gene rpoB; o códon 315 do gene katG e a 

região -15 da região promotora fabG-inhA; e Região determinante de resistência à 

quinolona (QRDR) do gene gyrA são marcadores para resistência à rifampicina; 

isoniazida; e fluoroquinolonas, respectivamente e as mutações mais frequentes 

associadas às resistências a estes fármacos identificadas no nosso estudo foram 

Ser531Leu no gene rpoB (97,3%;109/112), Ser315Thr no gene katG (93,9%; 

108/115), Asp94Gly no gene gyrA (44%; 18/41). Uma nova mutação, Asp449Val, foi 

identificada no gene gyrB e pode estar associada à resistência a fluoroquinolona. 

Em relação às resistências aos aminoglicosídeos, outros alvos gênicos devem ser 

pesquisados, pois as análises do alvo gênico rrs não foram suficientes para a 

associá-lo com as resistências a estes fármacos em alguns isolados do nosso 

trabalho. Isolados com resultados discordantes entre os testes fenotípico e 

genotípico de resistência aos fármacos de 1ª e 2ª linha foram identificados, e em 

dois isolados foram observados a presença de heteroresistência na região 

promotora fabG-inhA e em gyrA. A discordância nos outros isolados pode ser 

explicada pelo fato da resistência ao fármaco ser causada por mutações em outros 

genes que não foram investigados neste estudo ou por expressão de bombas de 



efluxo. A evolução da resistência de MDR para pré-XDR e/ou XDR foi verificada nos 

pacientes que apresentaram no seu histórico de tratamento vários reingressos após 

abandono e/ou retratamento após falência e este desfecho pode promover a seleção 

de subpopulações de micobactérias durante a terapia, prejudicando o sucesso do 

tratamento. 

 

Palavras-chaves: MDR-TB, pré-XDR TB, XDR-TB, gyrA, gyrB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Tuberculosis is a disease susceptible to drug treatment, but the incorrect and 

irregular use of anti-tuberculosis drugs and prolonged treatment created selective 

conditions that promoted the emergence of resistance or multidrug resistance in 

isolates of Mycobacterium tuberculosis var. tuberculosis, and multidrug-resistant 

isolates (resistant to 1st-line drugs, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and 

ethambutol) are considered a worldwide threat. Drug resistance in M. tuberculosis 

var. tuberculosis usually occurs through spontaneous mutations in genes encoding 

the target proteins of the drugs or enzymes that activate them, so there is an interest 

in genotypic methods for detecting these mutations and providing rapid results in 

relation to traditional phenotypic methods. This study analyzed the mutations 

associated with resistance to 1st and/or 2nd line drugs by sequencing 156 isolates of 

M. tuberculosis var. tuberculosis previously characterized phenotypically by the 

automated system BACTEC MGIT 960 as monoresistant to isoniazid, MDR, pre-XDR 

and XDR in the period of 2012 to 2017 at the Adolfo Lutz Institute of São Paulo. We 

found that Rifampicin Resistance-Determining Region (RRDR) of the rpoB gene; 

codon 315 of the katG gene and the -15 region of the fabG-inhA promoter region; 

and Quinolone Resistance-Determining Region (QRDR) of the gyrA gene are 

markers for rifampin resistance; isoniazid; and fluoroquinolones, respectively and the 

most frequent mutations associated with resistance to these drugs identified in our 

study were Ser531Leu in the rpoB gene (97.3%; 109/112), Ser315Thr in the katG 

gene (93.9%; 108/115), Asp94Gly in the gyrA gene (44%; 18/41). A new mutation, 

Asp449Val, was identified in the gyrB gene and we infer that it is associated with 

resistance to fluoroquinolone. In relation to resistance to aminoglycosides, other 

gene targets should be investigated, as the analyzes on the gene target rrs were not 

enough to associate it with resistance to these drugs in some isolates of our work. 

Discordant isolates in the phenotypic and genotypic results of the 1st and 2nd line 

drugs were identified and in two isolates the presence of heteroresistance was 

observed in the fabG-inhA and gyrA promoter region. The disagreement in the other 

isolates can be explained by the fact that resistance to the drug is caused by 

mutations in other genes that were not investigated in this study or by expression of 

efflux pumps. The evolution of resistance from MDR to pre-XDR and/or XDR was 

verified in patients who had in their treatment history several re-enrollments after 



abandonment and/or retreatment after failure and this outcome may promote the 

selection of sub-populations of mycobacteria during therapy, and impairing treatment 

success. 

Keywords: MDR-TB, pré-XDR TB, XDR-TB, gyrA, gyrB 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Taxonomia e características gerais da família Mycobacteriaceae 

Análises comparativas entre genomas e proteínas conservadas de espécies 

do gênero Mycobacterium suportaram a divisão deste gênero em: Mycobacterium, 

Mycolicibacterium, Mycolicibacter, Mycolicibacillus e Mycobacteroides (GUPTA; LO; 

SON, 2018). A validação da nova nomenclatura foi publicada no International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (OREN; GARRITY, 2018), 

assim, a família Mycobacteriaceae passou a ser composta por estes cinco gêneros.  

De acordo com a nova taxonomia, o gênero Mycobacterium é composto por 

102 espécies, sendo a maioria considerada clinicamente importante, incluindo 

aquelas relacionadas com Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, 

Mycobacterium kansasii e Mycobacterium simiae (GUPTA; LO; SON, 2018). Ainda 

em 2018, Riojas e colaboradores demonstraram por análises de sequenciamento de 

nova geração (Next-Generation sequencing), filogenômica baseada na hibridização 

digital DNA-DNA (digital DNA-DNA hybridization) e identidade nucleotídica (average 

nucleotde identity) que as espécies do complexo M. tuberculosis - CMT (M. 

tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. caprae, M. microti e M. pinnipedii) são de 

fato uma única espécie e propuseram a reclassificação taxonômica aplicando-se o 

termo “variante” (var.). Desta forma, estas espécies foram renomeadas como: 

Mycobacterium tuberculosis var. tuberculosis (M. tuberculosis var. tuberculosis), 

Mycobacterium tuberculosis var. africanum, Mycobacterium tuberculosis var. bovis 

(M. tuberculosis var. bovis), Mycobacterium tuberculosis var. caprae, Mycobacterium 

tuberculosis var. microti e Mycobacterium tuberculosis var. pinnipedii. A espécie M. 

tuberculosis var. tuberculosis é reconhecida mundialmente como o principal agente 

etiológico da tuberculose humana (RIOJAS et al., 2018).  

As bactérias destes gêneros apresentam um envelope celular que possui 

abundância de lipídios e corresponde a 40% do peso desta estrutura (GHAZAEI, 

2018). Os lipídios incluem ácidos graxos livres (por exemplo, lipídio A) que estão 

dispostos na camada mais externa da parede celular e ácidos micólicos que 

possuem ácidos graxos de cadeia longa que estão ligados à cadeia de 

polissacarídeo (arabinogalactano) que, por sua vez estão covalentemente ligados 

por lipoproteínas à camada de peptideoglicano localizada acima da bicamada 
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fosfolipidica ou membrana plasmática (Figura 1), (CHIARADIA et al., 2017; 

GHAZAEI, 2018). 

 

Figura 1. Esquema da parede celular de Mycobacterium tuberculosis 

  

Legenda: A parede celular contém peptideoglicano, arabinogalactano, lipoarabinomanana, 

ácidos micólicos, lipoproteínas, proteínas de membrana. Fonte: Ghazaei, 2018. 

 

As cadeias de ácidos micólicos são responsáveis por várias propriedades 

biológicas como: resistência à descoloração por álcool-ácido quando corados pela 

técnica de Ziehl-Neelsen e é por esta razão que estas bactérias são conhecidas 

como Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) (Figura 2) (MINNIKIN, 1991; 

VILCHÈZE; KREMER, 2017); resistência à maioria dos antimicrobianos de amplo 

espectro (exceto estreptomicina e rifamicinas) (CHIARADIA et al., 2017); 

importantes fatores de entrada nos macrófagos (MADACKI; MAS FIOL; BROSCH, 

2018), e indutores de produção de citocinas pró-inflamatórias (MADACKI; MAS 

FIOL; BROSCH, 2018). 
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Figura 2. Bacilos Mycobacterium tuberculosis corados pelo método de Ziehl–

Neelsen 

 

Fonte: https://www.slideshare.net/DanaSinzianaBreharCi/mycobacterium-46716558. Acesso 
em 26 de setembro de 2018. 

 

Outras características destas bactérias são: bacilos com tamanho variável 

entre 0,2-0,6 µm de largura e 1,0-10 µm de comprimento, aeróbios, imóveis, sem 

esporos, não possuem cápsula e contém genoma rico em conteúdo G+C (57,8-71%) 

com tamanho estimado entre 3,3 x 109–5,2 x 109 Da (COLE et al., 2001; DWORKIN; 

FALKOW, 2006; LAWN; ZUMLA, 2011; SINGH; COLE, 2011; TRAAG et al., 2010).  

 

1.2 Tuberculose 

A tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas mais antigas do mundo. O 

M. tuberculosis var. tuberculosis acomete geralmente os pulmões causando a TB 

pulmonar (BRASIL; SAÚDE, 2019a). A transmissão ocorre por meio da inalação de 

gotículas que contém os micro-organismos e que são expelidas durante a tosse, fala 

ou espirro de pacientes doentes. Gotículas leves com diâmetros de até 5 μm 

contendo um ou dois bacilos podem atingir facilmente os bronquíolos e alvéolos, e 

então, iniciar a infecção primária, a partir da fagocitose realizada pelos macrófagos 

alveolares. Sob este contexto, um dos fatores mais importantes para a transmissão 

da bactéria é a aglomeração em espaços mal ventilados (BRASIL; SAÚDE, 2019a; 

NOGUEIRA et al., 2012). 

O sistema imunológico de um indivíduo saudável infectado pode eliminar a 

bactéria ou isolá-la no local da infecção pela formação de granuloma com 

característica de tubérculo (KORB; CHUTURGOON; MOODLEY, 2016). O 

granuloma limita o dano tecidual e restringe a sua disseminação (KORB; 

CHUTURGOON; MOODLEY, 2016). A maioria dos indivíduos infectados (95%) é 

considerada assintomática, pois a bactéria fica na forma latente nos macrófagos 
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localizados no interior do granuloma (ANKRAH et al., 2016; KORB; CHUTURGOON; 

MOODLEY, 2016; NOGUEIRA et al., 2012). Em situações imunodepressoras, as 

bactérias latentes podem se tornar ativas e replicar-se, e até disseminar-se para 

outros tecidos sendo classificada como TB extrapulmonar, e seus sintomas 

dependem do tecido ou órgão-alvo em que a micobactéria irá replicar (BRASIL; 

SAÚDE, 2019a; FORRELLAD et al., 2013; LOPES et al., 2006). 

A vacina M. tuberculosis var. bovis Bacille Calmette e Guérin (BCG) 

introduzida desde 1921, tem sido utilizada para prevenir a doença nas formas mais 

graves em lactentes e criança (até 5 anos), e numerosos ensaios de eficácia indicam 

que a BCG é capaz de prevenir até 80% dos casos de TB na forma grave em bebês 

e crianças (ROY et al., 2014; SCHRAGER; HARRIS; VEKEMANS, 2018). O 

desenvolvimento de vacinas mais eficazes que a atual é prioridade para a prevenção 

da doença, porém existem desafios que incluem: a falta de informações sobre os 

antígenos da micobactéria, variações nos isolados de M. tuberculosis var. bovis e as 

correlações ambíguas entre imunidade e a doença (AHSAN, 2015; FLETCHER; 

SCHRAGER, 2016; HAWN et al., 2014). 

 

1.3 Epidemiologia 

Apesar de antiga, a TB permanece como um sério problema de Saúde 

Pública sendo que, em 2018 foram estimados 10 milhões de pessoas que 

contraíram a doença no mundo e o número de mortes estimado de pacientes não 

infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (ou HIV do inglês Human 

Immunodeficiency Virus) neste mesmo ano foi de 1,2 milhões (WHO, 2019).  

Em 2018 foram notificados no Brasil 72.788 casos novos de TB que 

correponde a um coeficiente de incidência de 34,8 casos por 100.000 habitantes. 

Em 2017, 4.534 óbitos por TB foram notificados, resultando em um coeficiente de 

mortalidade de 2,2 óbitos para cada 100 mil habitantes (BRASIL; SAÚDE, 2019b).  

São Paulo foi o Estado que apresentou o maior número de casos novos 

notificados (17.974) em 2018, com uma taxa de incidência de 39,6 por 100.000 

habitantes, correspondendo a 24,7% da totalidade dos casos novos do Brasil. O 

coeficiente de mortalidade registrado foi de 2 óbitos/100.000 habitantes (BRASIL; 

SAÚDE, 2019b). 

A TB é uma doença vulnerável ao tratamento medicamentoso, mas regimes 

prolongados de uso indevido de fármacos anti-TB criaram uma pressão seletiva que 
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impulsionou a resistência ou a multirresistência em isolados de M. tuberculosis var. 

tuberculosis (NGUYEN, 2016). Estes isolados resistentes são uma ameaça mundial 

que caracteriza um importante problema de saúde pública em vários países (WHO, 

2019). 

Em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou no mundo, 

484.000 casos novos de pacientes infectados com M. tuberculosis var. tuberculosis 

resistentes a rifampicina (RR) dos quais 78% possuíam o bacilo com multidroga 

resistente (MDR), ou seja, resistentes à isoniazida (INH) e à rifampicina (RIF). Neste 

mesmo ano foram estimadas aproximadamente 214.000 mortes causadas por RR e 

MDR (WHO, 2019). 

No Brasil, em 2018, foram identificados e acompanhados no Sistema de 

Informação de Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITETB- 

http://sitetb.saude.gov.br) 548 casos novos de TB multidroga resistente (TB-MDR) 

(BRASIL; SAÚDE, 2019b). 

Entre 2009 a 2016 o número de pacientes infectados com TB-MDR 

aumentou, no mundo, em mais de 20% a cada ano e acredita-se que este aumento 

ocorreu em parte, devido às melhorias no diagnóstico rápido e testes de 

susceptibilidade aos fármacos fenotípicos e genotipicos (LANGE et al., 2018). 

Em 2006, foram relatados os primeiros casos de pacientes infectados com M. 

tuberculosis var. tuberculosis extensivamente resistente (XDR) (GANDHI et al., 

2006). Este tipo de resistência é caracterizado pela MDR somado a resistência aos 

fármacos de 2ª linha, que são as fluoroquinolonas (Fq) e, pelo menos, a um dos 

medicamentos injetáveis, como a capreomicina (Cm), canamicina (Can) ou 

amicacina (Am) (BRASIL; SAÚDE, 2019a). O Centro de controle de Doenças e 

Prevenção (CDC, do inglês Centers for Disease Control and Prevention) e a OMS 

notificaram 347 pacientes no mundo todo, durante o período de 2000 a 2004 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2006), e este número 

aumentou para 13.068 casos em 2018. No Brasil, em 2017, foram identificados 16 

casos de TB extensivamente resistente (TB–XDR) e esse número aumentou para 26 

casos em 2018 (WHO, 2019).  
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1.4 Diagnóstico da Tuberculose 

O diagnóstico clínico é baseado nos sintomas que podem variar de acordo 

com o órgão acometido. No caso de TB pulmonar, os principais sintomas são: tosse 

persistente, produtiva ou não (com muco e eventualmente sangue), febre vespertina, 

sudorese noturna e emagrecimento. Paciente com suspeita clínica (que possui 

alguns dos sintomas descritos) deve realizar a radiografia do tórax que possibilitará 

a diferenciação da TB de outras pneumopatias. No entanto, o diagnóstico definitivo 

acontecerá a partir dos resultados bacteriológicos (BRASIL; SAÚDE, 2019a). 

Os métodos bacteriológicos utilizados no Brasil são: 

1.4.1 Exame microscópico, também chamado de baciloscopia, é um método 

de baixo custo e consiste em um esfregaço do espécime biológico em lâmina de 

vidro, submetido à coloração de Ziehl-Neelsen para a pesquisa de BAAR. A 

baciloscopia de amostras pulmonares, geralmente de escarro, sugere a 

suspeita/caso de TB pulmonar e permite a detecção de 60 a 80% dos casos em 

adultos. A detecção de BAAR é importante do ponto de vista epidemiológico, pois a 

presença do bacilo (baciloscopia positiva) é a principal causa da cadeia de 

transmissão do microrganismo. A baciloscopia de outros materiais biológicos 

também pode ser realizada quando há suspeita de TB extrapulmonar (BRASIL; 

SAÚDE, 2019a).  

1.4.2 Teste molecular GeneXpert® MTB/RIF Ultra, teste comercial 

recomendado pela OMS desde 2017 o qual é realizado pela técnica de reação da 

polimerase em cadeia (PCR) em tempo real para detecção simultânea de M. 

tuberculosis var. tuberculosis e a resistência à RIF (WHO, 2019). O teste pode ser 

realizado a partir de amostras de escarro para o diagnóstico de casos novos de TB 

pulmonar e laríngea, em amostras extrapulmonares já validadas (líquor, biópsia de 

gânglios linfáticos e de outros tecidos) e suspeita de resistência à RIF nos casos de 

falência do tratamento e de retratamento. O resultado é apresentado em 65 minutos 

quando não se detecta a presença da micobactéria  (resultado negativo) e  em 87 

minutos quando o resultado for positivo (GLOBAL LABORATORY INITIATIVE, 

2017). No Brasil, o teste foi denominado Teste Rápido Molecular para tuberculose 

(TRM-TB) e a sensibilidade para a identificação de M. tuberculosis var. tuberculosis 

é de cerca de 90%, sendo superior à da baciloscopia e a sensibilidade para 

detecção de resistência à RIF é de 95%. Como este teste pode detectar bacilos 

mortos ou inviáveis, não deve ser utilizado para diagnóstico nos casos de 
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retratamento (reingresso ao tratamento após abandono ou recidiva) (BRASIL; 

SAÚDE, 2019a).  

1.4.3 O cultivo in vitro de micobactérias é um método que possui alta 

sensibilidade e especificidade. A amostra em análise pode ser inoculada em meios 

de cultura sólidos a base de ovo, como o Löwenstein-Jensen ou Ogawa-Kudoh. O 

tempo de detecção do crescimento bacteriano em meios sólidos varia de 14 a 30 

dias podendo estender-se por até oito semanas, sendo uma desvantagem deste 

método. O meio de cultivo líquido é geralmente utilizado no método automatizado 

disponíveis no Brasil, entre eles MGIT®, que detecta o crescimento bacteriano em 

média de 5 a 12 dias, podendo perdurar até 42 dias quando não há crescimento 

(BRASIL; SAÚDE, 2019a). Após o cultivo é importante realizar a baciloscopia para a 

confirmação da presença de BAAR, a identificação da micobactéria tanto para a 

confirmação do diagnóstico quanto para o controle e acompanhamento do 

tratamento da TB (BRASIL; SAÚDE, 2019a).  

1.4.4 Métodos fenotípicos: a identificação ocorre em média 2 a 3 semanas e é 

realizada a partir da observação das características macroscópicas (pigmentação e 

macromorfologia), microscópicas (formação de corda), teste de inibição de 

crescimento na presença de ácido ρ-nitrobenzoico (PNB) na concentração de 

500µg/mL e o teste positivo para a produção de niacina (GIAMPAGLIA; MARTINS; 

CHIMARA; et al., 2007).  

1.4.5 Métodos genotípicos. Vários testes estão disponíveis para o diagnóstico, 

o kit SPEED-OLIGO MYCOBATERIA é um teste oligocromatográfico para detecção 

qualitativa de M. tuberculosis var. tuberculosis e é baseado em PCR seguida de 

hibridação com oligonucleotídeos específicos que estão em tiras (dipsticks). O teste 

pode ser realizado a partir de isolados cultivados em meio de cultura sólido como 

Löwenstein-Jensen (LARA-OYA et al., 2013; VIRCELL MICROBIOLOGISTS, [S.d.]). 

 

1.5 Tratamento da Tuberculose 

No Brasil, os esquemas de tratamento da TB foram padronizados desde 1979 

pelo Ministério da Saúde, sendo recomendada uma associação de fármacos para 

diminuir a probabilidade de seleção de bacilos resistentes (ARBEX et al., 2010; 

BRASIL; SAÚDE, 2019a).  

Os fármacos utilizados para o tratamento são classificados em de 1a linha e 

de 2a linha. Os fármacos de 1ª linha compõem o esquema básico, atualmente 
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utilizado no Brasil para o tratamento de paciente com TB sem suspeita de 

resistência e é dividido em duas fases (BRASIL; SAÚDE, 2019a): 

• Fase de ataque ou intensiva (dois meses) que utiliza quatro fármacos: a RIF, 

INH, Pirazinamida (PZA) e o Etambutol (EMB), todas combinadas em um só 

comprimido recebendo a denominação de dose fixa combinada (DFC). 

• Fase de manutenção (4 meses) com RIF e INH. 

Estes fármacos são orais e também são os que possuem melhor eficácia para o 

tratamento (ARBEX et al., 2010; BRASIL; SAÚDE, 2019a), apresentam reações 

adversas toleráveis e na maioria dos casos não há necessidade de interromper este 

esquema de tratamento para substituir o(s) fármaco(s) (ARBEX et al., 2010). 

Os fármacos de 2a linha são utilizados em casos de resistência aos fármacos 

de 1a linha, são orais e/ou injetáveis, são menos eficazes contra o M. tuberculosis, 

em geral apresentam mais efeitos colaterais quando comparado aos de 1a linha e o 

tempo de tratamento é maior, variando de 9 meses a 24 meses (BRASIL; SAÚDE, 

2019a; NOGUEIRA et al., 2012; WHO, 2019). 

Os fármacos disponíveis para o tratamento estão distribuídos em cinco 

grupos e classificados em: essenciais (fármacos que possuem a capacidade 

bactericida e esterilizante) e acompanhantes (são fármacos que possuem ação 

protetora contra a resistência adquirida); e o esquema de tratamento deve contar 

com pelo menos dois medicamentos de cada classe. O Ministério da Saúde indica 

esquemas padronizados para os perfis de resistência mais conhecidos, para facilitar 

o manejo dos casos e o uso racional dos fármacos. Em 2019, a ANVISA aprovou o 

uso da bedaquilina (Bdq) para o tratamento combinado da TB resistente a múltiplas 

drogas em pacientes adultos (ANVISA, 2019). As características gerais dos grupos 

estão descritas no Quadro 1 (BRASIL; SAÚDE, 2019a). 
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Quadro 1: Classificação dos fármacos disponíveis para o tratamento de tuberculose. 

GRUPO FÁRMACOS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

1 Essenciais: INH, RIF, Pza 

Acompanhante: Emb 

Fármacos orais de primeira linha. 

2 Essenciais: Fqs: 

Levofloxacina (Lfx), 

Moxifloxacina (Mfx) 

 

Fármacos orais de segunda linha: A Lfx é 

utilizada em altas doses em relação à Mfx. 

3 Essenciais: Estreptomicina 

(Sm), Am, Can e Cm 

Fármacos injetáveis de segunda linha 

administradas intramuscularmente ou 

endovenosamente.  

Pela melhor eficácia, disponibilidade e menor 

preço o fármaco mais utilizado é a 

estreptomicina, que é o único fármaco de 

primeira linha deste grupo. 

4 Acompanhantes: Etionamida 

(Et) /Protionamida, 

Cicloserina/Terizidona (Trd) e 

Ácido ρ-aminossalicítico 

(PAS) 

Fármacos de segunda linha menos eficazes 

quando comparadas aos grupos 2 e 3. 

Fármacos orais que podem fazer parte do 

esquema de tratamento dependendo: de qual 

fármaco o microrganismo possui resistência, do 

histórico terapêutico, dos efeitos adversos e dos 

custos.  

5 Essenciais: Linezolida (Lzd), 

Bedaquilina (Bdq), Delaminid 

Acompanhantes: 

Amoxicilina/Clavulanato de 

potássio, Clofazimina (Cfz), 

Carbapenem 

Fármacos de segunda linha com menor 

experiência clínica. 

Fármacos de eficácia menor em relação aos 

fármacos já citados, podem ser utilizados em 

esquemas especiais e individualizados para 

casos com resistência extensiva. 

Fonte: (BRASIL; SAÚDE, 2019a) 

 

Existem diversos obstáculos para o sucesso do tratamento e que podem 

promover a seleção de bacilos resistentes, sendo eles: longa duração do tratamento 

(nove meses); efeitos colaterais (náuseas, vômitos, alterações visuais, dentre 

outros); uso errado dos fármacos (paciente não toma todos os fármacos prescritos); 

uso irregular dos fármacos (paciente não toma o fármaco nos dias recomendados 

pelo médico) (BRASIL; SAÚDE, 2019a; NOGUEIRA et al., 2012; RABAHI et al., 

2017). 

Quando a resistência multidroga é identificada, é necessário adotar um 

esquema de tratamento individualizado para cada paciente que deve ser composto 

por fármacos de 2ª linha que não tenham sido administrados anteriormente, e com 

sensibilidade demonstrada pelo teste de susceptibilidade. O Quadro 2 informa o 

esquema de tratamento para a TB-MDR (BRASIL; SAÚDE, 2019a).  
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 Quadro 2: Esquema de tratamento indicado para casos de TB-MDR. 

Regime Descrição do Regime indicado 

Fase intensiva  

1a etapa 

8 Cm3 Lfx Trd Emb 

Pza 

Por 8 meses, o paciente receberá 3 doses da Capreomicina  

injetável* por semana. E diariamente receberá os comprimidos dos 

fármacos: Levofloxacina*, Terizidona*, Etambutol*, Pirazinamida*  

Fase manutenção 

2a etapa  

10 Lfx Trd Emb 

Por 10 meses, o paciente, diariamente, receberá os comprimidos dos 

fármacos: Levofloxacina*, Terizidona*, Etambutol* 

*a concentração do fármaco é determinada de acordo com a faixa de peso do paciente  

Fonte: (BRASIL; SAÚDE, 2019a) 

 

Testes de susceptibilidade aos fármacos devem ser realizados durante o 

tratamento e, de acordo com os resultados, será determinado o tempo de duração 

do tratamento (BRASIL; SAÚDE, 2019a). 

A maioria dos pacientes infectados com bacilos XDR abandonaram 

tratamentos anteriores e, sendo assim, o esquema de tratamento dependerá do 

histórico dos tratamentos  e dos fármacos de 2a linha utilizados já utilizados 

(MATTEELLI; ROGGI; CARVALHO, 2014). O esquema padronizado para TB–XDR é 

descrito no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Esquema de tratamento indicado para casos de TB-XDR. 

Regime Descrição do Regime indicado 

Fase intensiva  

1a etapa 

8Am3 Mfx Lzd Cfz PAS 

INH 

Por 8 meses, o paciente receberá 3 doses da Amicacina injetável* 

por semana. E diariamente receberá os comprimidos dos fármacos: 

Moxifloxacina*, Linezolida*, Clofazimina*, Ácido ρ-aminossalicítico* 

e Isoniazida* 

Fase manutenção 

2a etapa 

10 Mfx Lzd Cfz PAS 

INHh 

Por 10 meses, o paciente, diariamente, receberá os comprimidos 

dos fármacos: Moxifloxacina*, Linezolida*, Clofazimina*, Ácido ρ-

aminossalicítico* e Isoniazida*em altas doses (400 a 600 mg/dia) 

*a concentração do fármaco é determinada de acordo com a faixa de peso do paciente Fonte: Fonte: 

(BRASIL; SAÚDE, 2019a) 

 

A Et pode substituir a Am e Mfx, caso estes fármacos sejam ineficazes devido 

às resistências cruzadas entre CM e Lfx utilizados no tratamento de TB-MDR 

(BRASIL; SAÚDE, 2019a). 

 

1.6 Resistência aos fármacos 
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A história da resistência do bacilo da TB iniciou com a descoberta e uso da 

Sm entre 1943 a 1945, resultando na seleção de microrganismos resistentes 

(ISEMAN, 1994). Em 1946, verificou-se que o PAS eliminava as bactérias 

resistentes à Sm, e os médicos da época adotaram a combinação das duas 

substâncias para o tratamento dos pacientes com TB (ISEMAN, 1994; MINATO et 

al., 2015).  

No início de 1950, a INH mostrou alta eficácia no tratamento da doença e foi 

adicionada à combinação anterior (ISEMAN, 1994). O tratamento com estes 

fármacos associados com novos compostos (EMB, RIF e PZA) promoveu um 

imediato declínio na incidência da doença no mundo, levando a acreditar, na década 

de 1960, que a TB não seria mais um problema de saúde pública e que logo seria 

erradicada (NGUYEN, 2016). Porém, este otimismo decaiu nos anos 80, pois a 

incidência da doença voltou a aumentar devido a associação com a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS, do inglês Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

e a emergência de formas resistentes a um ou mais fámacos anti-TB (NGUYEN, 

2016). 

A resistência aos fármacos em M. tuberculosis geralmente ocorre por 

mutações espontâneas em genes cromossomais relacionados às proteínas-alvo dos 

fármacos, durante o processo de multiplicação, principalmente em ambientes com 

condições favoráveis de nutrição, oxigenação e pH, tal qual ocorre no interior da 

cavidade pulmonar, e sua frequência varia de 106 a 108 mutações por geração 

micobacteriana (ALMEIDA; PALOMINO, 2011; BRASIL; SAÚDE, 2019a; SMITH; 

WOLFF; NGUYEN, 2012; WHO, 2019; ZHANG, Y; YEW, 2009). 

A resistência aos fármacos anti-TB também pode ocorrer por estruturas 

existentes na célula micobacteriana que impedem a ação do fármaco ou 

mecanismos que o inativam ou modificam a molécula-alvo do fármaco (SMITH; 

WOLFF; NGUYEN, 2012). Os principais mecanismos são:  

• Bombas de efluxo, proteínas capazes de expelir os fármacos internalizados 

nos microrganismos. Vários grupos de pesquisadores evidenciaram bombas de 

efluxo em M. tuberculosis var. tuberculosis que promoveram resistência aos 

fármacos de 1ª e 2ª linha (MISHRA; DANIELS, 2013; NASIRI et al., 2017). 

• Modificação de alvos, onde ocorre modificação na molécula-alvo do fármaco, 

reduzindo assim, a sua ligação e efetividade ao mesmo. Os mecanismos 

caracterizados são: 1) a ausência de metilação de 16S RNAr e 23S RNAr que 
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diminui a ligação com os fármacos Cm e/ou viomicina, e este mecanismo ocorre 

devido às mutações no gene tlyA que sintetiza a enzima responsável pela metilação 

destes RNAs ribossomais (SMITH; WOLFF; NGUYEN, 2012); 2) proteína produzida 

pelo gene mfpA que liga na DNA girase que é a molécula-alvo das Fqs, 3) síntese da 

proteína ligante de RNA polimerase (RbpA) que dificulta a ligação da RIF (NASIRI et 

al., 2017; SMITH; WOLFF; NGUYEN, 2012).  

• Modificação de antimicrobianos. A adição de grupos químicos nos sítios 

específicos dos fármacos prejudica a ligação destes com a proteína-alvo, 

promovendo assim a resistência. A enzima melhor caracterizada é a aminoglicosideo 

N-acetiltransferase, que causa a resistência aos aminoglicosídeos. Esta enzima 

adiciona um grupo acetil nos fármacos Can, gentamicina, tobramicina e 

ribostamicina, que nas formas acetiladas não interagem com os seus alvos que são 

as proteínas da subunidade 30S do ribossomo bacteriano e, portanto, o mecanismo 

de ação destes aminoglicosídeos é inibido, ocasionando a resistência (NASIRI et al., 

2017). 

• Degradação enzimática de antibióticos. O gene blaC de M. tuberculosis var. 

tuberculosis é capaz de sintetizar β-lactamase que possui atividade de degradar 

anéis β-lactâmicos, incluindo os membros da família dos antibióticos 

carbapenêmicos que são degradados lentamente (NASIRI et al., 2017). 

De acordo com o padrão de resistência bacteriana, a mesma pode ser 

classificada em: Monoresistência-resistência a um fármaco; Poliresistência-

resistência a dois ou mais fármacos, exceto à INH e RIF; Multiresistência ou 

Multidroga resistente (MDR)-resistência à INH e RIF, conjugada ou não a outro 

fármaco, Resistência pré-estendida ou pré-extensivamente resistente (Pré-XDR) é 

definida como resistência à INH e RIF, com resistência adicional a um fármaco de 2ª 

linha, como por exemplo, a uma Fq ou a um aminoglicosídeo injetável e Resistência 

estendida ou extensivamente resistente (XDR) que além da multiresistência, 

também apresenta resistência aos fármacos de 2ª linha, que são as Fqs e pelo 

menos a um dos medicamentos injetáveis no tratamento como, SM, Cm, Can e Am 

(ADWANI SAMEER, DESAI UNNATI, 2016; BRASIL; SAÚDE, 2019a). 

 

1.7 Mecanismos de ação dos fármacos  
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Análises moleculares dos bacilos resistentes sugerem que a resistência 

adquirida ocorra devido às alterações nos genes das proteínas alvos dos fármacos 

ou das enzimas que os ativam (ROSSETTI et al., 2002; ZHANG, Y; YEW, 2009).  

A seguir serão descritos os mecanismos de ação e de resistência aos 

fármacos anti-TB. 

 

1.7.1 Rifampicina  

 Trata-se de um fármaco semissintético derivado da rifamicina B que foi 

isolada por meio da fermentação Streptomyces mediterranei no final da década de 

50. Inibe a enzima RNA polimerase, responsável pela síntese de RNA em uma 

ampla gama de patógenos microbianos (ARBEX et al., 2010). Possui ação 

bactericida contra M. tuberculosis e foi introduzida como fármaco anti-TB em 1972 

(RATTAN; KALIA; AHMAD, 1998), e desde então é um dos mais importantes 

fármacos usados no tratamento para TB, classificado como fármaco de 1ª linha 

(ARBEX et al., 2010; BRASIL; SAÚDE, 2019a).   

A resistência à RIF ocorre devido às mutações na subunidade β da RNA 

polimerase, codificada pelo gene rpoB, que é a enzima alvo do fármaco (ARBEX et 

al., 2010). Estas mutações ocorrem na frequência de um em 107 a 108 bacilos 

crescidos in vitro (ZHANG, Y; YEW, 2009), e devido a esta frequência, a resistência 

à RIF é considerada um marcador de multidroga resistência para M. tuberculosis 

var. tuberculosis (KAUR et al., 2016). 

Estudos genéticos demonstraram que aproximadamente 96% das mutações 

associadas à resistência a RIF estão em uma região de 81 pares de bases do gene 

rpoB chamada de Região Determinante de Resistência à Rifampicina (do inglês 

Rifampicin – Resistance Determining Region – RRDR) (ANDRE et al., 2017; 

TELENTI et al., 1993).Os aminoácidos codificados pela RRDR do M. tuberculosis e 

Mycobacterium leprae possuem alta similaridade com os de várias espécies 

bacterianas, incluindo Escherichia coli. As primeiras mutações identificadas em M. 

tuberculosis var. tuberculosis foram descritas por Telenti e colaboradores (1993) que 

ao alinhar esta região com a de E. coli, propuseram que o sistema de anotação das 

mutações em M. tuberculosis var. tuberculosis deveria ser baseado na sequência 

genética de E. coli. Posteriormente, foi verificada uma diversidade nas sequências 

fora de RRDR entre estes dois microrganismos, criando uma diferença real de 

localização (diferença de 81pb), sendo assim, o códon 531 de E. coli corresponde ao 



 14 

códon 450 em M. tuberculosis var. tuberculosis (TELENTI et al., 1993). Apesar desta 

diferença, muitos autores ainda continuam adotando o sistema de anotação 

proposto por Telenti e colaboradores, portanto, as RRDRs de E. coli e M. 

tuberculosis var. tuberculosis possuem o mesmo sistema de anotação, e 

correspondem aos códons 507 a 533 (ANDRE et al., 2017). 

A inibição da transcrição causada pela RIF ocorre devido à interação do 

fármaco nos aminoácidos sintetizados pela RRDR do gene rpoB e os aminoácidos 

localizados nos códons 510, 511, 513, 514, 516, 526, 531 e 533. Estes sítios 

interagem diretamente com RIF por meio de interações de van der Waals e pontes 

de Hidrogênio (CAMPBELL et al., 2001). Uma revisão da literatura feita por Zaw e 

colaboradores (2018) descreve que as mutações mais comuns ocorrem nos códons 

531, 526 e 516, códons que são importantes para a interação do fármaco com a 

subunidade β da RNA polimerase (ZAW; EMRAN; LIN, 2018).  

Gonçalves e colaboradores (2012), em um estudo brasileiro com isolados M. 

tuberculosis var. tuberculosis do Estado de São Paulo, mostraram que as mutações 

foram mais frequentes no códon 531 (68%), seguido dos códon 526 e 516 

(GONÇALVES et al., 2012). Perizzolo et al., (2012) detectou a mutação Ser531Leu 

em 57,8% dos isolados MDR do Estado do Rio Grande do Sul, e este resultado foi 

semelhante ao de Prim et al., (2015) que analisou isolados MDR do Estado de Santa 

Catarina (PERIZZOLO et al., 2012; PRIM et al., 2015).  

Uma pequena porcentagem de isolados (5%) que são resistentes a RIF não 

apresentam mutações em RRDR, e estudos identificaram mutações em outras 

regiões do gene rpoB que estão relacionadas à resistência ao fármaco, como, a 

região anterior à RRDR (códons 1 a 506) que codifica a porção N-terminal (N-rpoB) 

da proteína, e a região posterior à RRDR (a partir do códon 533 até o códon de 

parada) que codifica a porção C-terminal (C-rpoB) da subunidade β da RNA 

polimerase (MCCAMMON et al., 2005; SIU et al., 2011).  

 

1.7.2 Isoniazida 

A INH foi descoberta em 1952 e, desde então, é o principal fármaco utilizado 

no tratamento de TB ativa ou latente. É um derivado sintético do ácido isonicotínico 

e possui ação bactericida sobre os bacilos. A INH é um pró-farmaco que atravessa a 

parede micobacteriana por difusão passiva, e no citoplasma é ativada pela enzima 

catalase/peroxidase codificada pelo gene katG. Durante a ativação, são produzidas 
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espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e espécies reativas orgânicas (radical 

acil-isonicotínico) que inibem a ação de várias moléculas responsáveis pela síntese 

de ácidos micólicos, tais como, proteína-carreadora enoil-acil redutase dependente 

de NADH (codificada pelo gene inhA), β-cetoacil ACP sintase (codificada pelo gene 

kasA), proteína carreadora malonil-acil Coa transacilase (codificada pelo gene fabD) 

e acetil-Coa carboxilase (codificada pelo gene accD6) (LIU et al., 2018; TIMMINS; 

DERETIC, 2006; ZHANG, Y; YEW, 2009). 

A resistência à INH ocorre mais frequentemente do que os outros fármacos, 

em uma frequência de um em 105 a 106 bacilos in vitro (ZHANG, Y; YEW, 2009). De 

acordo com a revisão realizada por Seifert e colaboradores (2015) existem mutações 

em vários genes que conferem resistência à INH, como katG, e promotores, como 

promotor do gene fabG-inhA e região intergênica oxyR-ahpC (SEIFERT et al., 2015).  

As mutações pontuais ou inserções no gene katG causam resistência à este 

fármaco (ABATE; HOFFNER; MIÖRNER, 2001; HEYM et al., 1995; VICTOR et al., 

1997). Mutações no códon 315 (que codifica o aminoácido Serina) têm sido o sítio 

mais frequente (hot spot), sendo encontrada em cerca de 64,2% dos isolados 

resistentes (COCKERILL et al., 1995; FEUERRIEGEL et al., 2009; GONÇALVES et 

al., 2012; HEYM et al., 1995; SEIFERT et al., 2015). 

O gene inhA sintetiza a proteína-carreadora enoil-acil redutase dependente de 

NADH que está envolvida na última etapa de elongação da cadeia de ácido graxo do 

ácido micólico (MARRAKCHI; LANÉELLE; QUÉMARD, 2000) e mutações neste 

gene resultam no decréscimo de afinidade da enzima pelo radical livre produzido 

pela ativação do fármaco resultando resistência a INH (DOOKIE et al., 2018). 

Mutações pontuais na região promotora de fabG-inhA resultam na superexpressão 

da enzima e, desta forma, a síntese do ácido micólico continua, o que promove a 

resistência à INH. (DOOKIE et al., 2018; RAMASWAMY; MUSSER, 1998; WARREN 

et al., 2009; ZHANG, Y; YEW, 2009). A mutação mais encontrada nesta região 

ocorre na posição -15 e corresponde a 19,2% dos isolados resistentes ao fármaco 

(SEIFERT et al., 2015).  

Cerca de 1% dos isolados de M. tuberculosis var. tuberculosis resistentes à 

INH que não apresentaram mutações no katG possuem mutações na região 

intergênica oxyR-ahpC que contém o promotor do gene ahpC que sintetiza a 

subunidade C da enzima alquil-hidroperoxidase, entretanto, o mecanismo que 
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relaciona as mutações nesta região intergênica com a resistência à INH ainda não 

foi elucidado (SEIFERT et al., 2015). 

 

1.7.3 Etambutol  

Foi introduzida como fármaco anti-TB em 1966 e permanece no tratamento 

como fármacos de 1a linha. É ativa contra bacilos em crescimento (bacteriostático), 

inativando a síntese de arabinogalactano da parede micobacteriana. O operon 

embCAB codifica a enzima arabinosil transferase e mutações no gene embB 

promovem resistência ao fármaco (DOOKIE et al., 2018). 

 

1.7.4 Pirazinamida 

Atua em bacilos localizados em meios ácidos que estão nas lesões 

inflamatórias ocasionadas pela doença. Trata-se de um pró-fármaco que é absorvido 

por difusão passiva e convertido em ácido pirazinóico (POA) pela 

pirazinamidase/nicotinamidase codificada pelo gene pncA. POA então sai da 

micobactéria via difusão passiva por um mecanismo de efluxo, e no ambiente 

extracelular ácido, uma pequena quantidade de POA é protonada e não possui 

carga (HPOA). A forma protonada HPOA atravessa a membrana da micobactéria e 

no citoplasma causará acidificação, podendo inibir as enzimas vitais e causar 

colapso na cadeia de transporte de elétrons, provocando redução na produção de 

ATP. Devido a este mecanismo de ação a Pza é esterilizante em meio ácido 

(ZHANG, YING et al., 2014). Mutações no promotor e no gene pncA são as 

principais causas de resistência à Pza (ZHANG, YING et al., 2014). 

 

1.7.5 Aminoglicosídeos 

Sm, Can, Am e o polipeptídico cíclico Cm são fármacos bactericidas, 

chamados coletivamente de aminoglicosídeos. São medicamentos injetáveis que 

interagem com proteínas da subunidade 30S do ribossomo bacteriano, interferindo 

no reconhecimento do RNA transportador com o códon do RNA mensageiro, 

causando erro de leitura do RNA mensageiro durante a tradução (ZHANG, Y; YEW, 

2009). 

A Sm mata o bacilo em crescimento, mas é inativa contra o bacilo intracelular 

latente. Liga-se na proteína S12 da subunidade 30S do RNAr e no RNAr 16S, 

codificados respectivamente, pelos genes rpsL e rrs (ZHANG, Y; YEW, 2009). 
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Mutações em rpsL são as principais causas de resistência à Sm (MIOTTO et al., 

2018). 

A Sm e os três fármacos de segunda linha (Can, Am e Cm) dividem o mesmo 

alvo molecular (rRNA 16S), desta forma, a resistência cruzada pode ocorrer, e de 

acordo com Georghiou e colaboradores (2012), a mutação mais encontrada é no 

gene rrs e a identificação é A1401G (GEORGHIOU et al., 2012). Esta mutação é 

considerada um ótimo e específico preditor de resistência à Am e à Can, mas para 

Cm há divergências entre autores, que descrevem esta mutação como um baixo 

preditor, pois foi identificada em 76% dos isolados resistentes à Cm e em 7% de 

isolados sensíveis a este fármaco (MIOTTO et al., 2018). Jugheli e colaboradores 

(2009) sugerem que as mutações A514C, C517T, C1443G e T1521C não estão 

associadas às resistências a estes fármacos (JUGHELI et al., 2009). 

Alguns estudos mostram que mutações no gene tlyA, que codifica 

metiltransferase ribossomal, estão envolvidos na resistência à Cm (GEORGHIOU et 

al., 2012; ZHANG, Y; YEW, 2009).  

 

1.7.6 Fluoroquinolonas 

Sintetizadas em 1963, as Fqs inibem a atividade da enzima DNA girase ou 

topoisomerase II e topoisomerase IV das bactérias, enzimas importantes para a 

replicação do DNA e crescimento bacteriano. São enzimas tetraméricas que 

possuem 2 subunidades: A (codificada pelo gene gyrA) e B (codificada pelo gene 

gyrB) (ALMEIDA; PALOMINO, 2011; ZHANG, Y; YEW, 2009). 

A resistência às Fqs ocorre nas regiões conservadas chamadas de região 

determinante de resistência a quinolona (do inglês Quinolone Resistance - 

Determining Region – QRDR), no caso do gene gyrA, QRDR possui o tamanho de 

320pb, e mutações associadas à resistência ocorrem nos códons 90, 91 e 94 desta 

região (ALMEIDA; PALOMINO, 2011; ZHANG, Y; YEW, 2009). Os polimorfismos 

Thr80Ala e Ser95Thr em gyrA podem ser encontrados, mas não estão associados à 

resistência (ALMEIDA; PALOMINO, 2011; ZHANG, Y; YEW, 2009). 

Com relação à QRDR de gyrB, existem vários sistemas de anotação de 

mutação, sendo o sistema de Cole e colaboradores (1998) o mais utilizado e foi 

baseado no sequenciamento do genoma completo de M. tuberculosis e localiza 

QRDR entre os códons 500-538. Porém em 2002, uma re-anotação do genoma 

propôs um novo códon de início de gyrB, tornando mais preciso este sistema de 
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numeração e localizando QRDR entre os códons 461-499 (COLE et al., 1998; 

MARURI et al., 2012). 

QRDR de gyrB possui o tamanho de 375pb e as mutações Ala504Val, 

Ala469Ser, Gly473Arg e Asn499Asp estão associadas à resistência as quinolonas 

em M. tuberculosis (CHIEN et al., 2016; MARURI et al., 2012; MIOTTO et al., 2017).  

Como Ofloxacina (Ofx), a Lfx e a Mfx que compõem o grupo das Fqs inibem a 

mesma enzima, pode haver a resistência cruzada entre estes fármacos (MIOTTO et 

al., 2018). 

 

1.7.7 Etionamida  

É um derivado do ácido iso-nicotínico e tem efeito bactericida. É um pró-

fármaco que necessita de ativação pela enzima mono-oxigenase dependente de 

flavina, codificada pelo gene ethA. Os produtos resultantes desta ativação formam 

adutos com o NAD+ e são capazes de inibir a enzima enoil redutase, uma enzima-

chave à síntese de parede celular do bacilo. Mutações no gene ethA são 

responsáveis pela resistência ao fármaco (ZHANG, Y; YEW, 2009).  

 

1.8 Testes de susceptibilidade aos fármacos 

Os testes de susceptibilidade aos fármacos utilizados no tratamento da TB é 

uma ferramenta recomendada pela Coordenação Geral de Vigilância das Doenças 

de Transmissão Respiratória de Condições (CGDR) para avaliar: (i) resistência 

primária observada em pacientes nunca tratados para TB, contaminados por bacilos 

já resistentes; (ii) resistência adquirida observada em pacientes com TB, inicialmente 

infectados com bacilo sensível, tornando-se resistente após exposição aos 

fármacos, seja por esquemas inadequados, má adesão ou pela falta temporária de 

medicamentos e (iii) o monitoramento da resistência aos fármacos durante o 

tratamento (BRASIL; SAÚDE, 2011). Atualmente a cultura para micobactérias com 

teste de susceptibilidade aos fármacos (TS) é recomendada pelo Ministério da 

Saúde nas seguintes situações: todo caso com diagnóstico de TB por meio de TMR-

TB e todo caso com suspeita de TB com persistência do quadro clínico mesmo 

tendo o resultado negativo para TMR-TB (BRASIL; SAÚDE, 2019a).  

A rápida detecção de isolados resistentes é muito importante para guiar o 

tratamento correto e controlar a doença (BRASIL; SAÚDE, 2019a).  
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Os métodos disponíveis para o TS podem ser divididos em métodos 

fenotípicos e genotípicos (BRASIL; SAÚDE, 2019a; OʼGRADY et al., 2011). 

 

1.8.1 Métodos Fenotípicos 

No Brasil, o método das proporções é o mais utilizado para testar os fármacos 

de 1ª linha e também para os de 2ª linha. Este é realizado utilizando suspensões de 

isolados de M. tuberculosis e inoculadas em meio sólido de Löwenstein-Jensen, 

disponibilizando os resultados em até 42 dias de incubação. (BRASIL; SAÚDE, 

2019a).  

 Em 2011, o sistema automatizado BACTEC MGIT 960 (BD Life Science), que 

utiliza meio de cultura líquida, foi endossado pela OMS e considerado método 

padrão-ouro, pois demonstra performance similar ao método das proporções, e 

apresentou o tempo médio de detecção de resistência de sete dias (BRASIL; 

SAÚDE, 2011; MCHUGH, 2013). Este sistema baseia-se no crescimento dos 

isolados de M. tuberculosis e está validado e aprovado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) para os seguintes fármacos: SM, INH, RIF e EMB 

(BRASIL; SAÚDE, 2011).  

O teste é baseado na comparação entre o crescimento ou inibição de 

crescimento de M. tuberculosis var. tuberculosis em tubos contendo os fármacos 

com o crescimento da micobactéria em um tubo sem os fármacos (tubo controle de 

crescimento), e os resultados são válidos após de quatro dias de incubação e 

podem ser encerrados em até 13 dias. O princípio do teste é baseado no consumo 

de oxigênio realizado pelo microrganismo. Os tubos possuem um composto 

fluorescente que é acionado a cada hora durante o monitoramento dos tubos e é 

realizado pelo aparelho MGIT 960. Quando há aumento de fluorescência causada 

pelo consumo de oxigênio, a mesma é detectada e partir da comparação da 

fluorescência entre o tubo controle e os que contêm o fármaco. Um algoritmo 

específico interpreta automaticamente os resultados e os parâmetros são: (i) para os 

tubos com fármacos, o índice de crescimento abaixo de 99 o microganismo é 

considerado sensível e acima de 100 é considerado resistente; (ii) para o tubo 

controle o teste é encerrado quando o índice de crescimento atinge 400. (ADAMI et 

al., 2017; BECTON DICKINSON, 2016; JULIANA FAILDE GALLO, 2017). 

Outros sistemas automatizados como Bact/ALERT MB (bioMerieux Inc., 

Durham, North Carolina, USA) e Versatrek (Trek Diagnostic System, West Lake, 



 20 

Ohio, USA) têm demonstrado bons resultados quando comparados aos métodos de 

proporções e/ou MGIT 960, no entanto, não são validados pela OMS para a 

realização do TS (BRASIL; SAÚDE, 2019a; OʼGRADY et al., 2011). 

Outros métodos fenotípicos mais rápidos incluem métodos colorimétricos, por 

exemplo, ensaios contendo resazurina que é um indicador de óxido-redução 

utilizado para os ensaios de viabilidade de bactérias (LI et al., 2017). A viabilidade 

micobacteriana é constatada quando há mudança de cor azul para rosa no meio de 

cultura líquido em microplaca (KALOKHE et al., 2013; LI et al., 2017). O ensaio com 

resazurina foi recomendado em 2009 pela OMS para o diagnóstico de resistência 

(BRASIL; SAÚDE, 2011; KALOKHE et al., 2013).  

Outro ensaio também colorimétrico, recomendado pela OMS desde 2009 é o 

da nitratase. Este método baseia-se na detecção de nitrito como indicador de 

crescimento (ANGEBY; KLINTZ; HOFFNER, 2002; MIRANDA et al., 2017). A 

produção de nitrito ocorre a partir da reação de redução do nitrato (adicionado ao 

meio de cultura Löwenstein-Jensen) e é catalisada pela enzima nitrato redutase de 

M. tuberculosis (ANGEBY; KLINTZ; HOFFNER, 2002). O crescimento da 

micobactéria é observado a partir da mudança de cor, de incolor para rosa, após a 

adição do reagente de revelação no tubo com o meio de cultura sem o fármaco após 

sete dias de incubação, e se o resultado for positivo para o crescimento, o reagente 

revelador é adicionado nos tubos com meio de cultura contendo o(s) fármaco(s) e 

desta forma será possível detectar a resistência ou sensibilidade a um determinado 

fármaco pela micobactéria. Caso não haja positividade para o crescimento, o tubo 

com o reagente é descartado e os outros tubos serão novamente incubados a 37oC, 

e novas leituras serão realizadas nos períodos de 10 e/ou 14 dias. (ANGEBY; 

KLINTZ; HOFFNER, 2002; MIRANDA et al., 2017). 

 

1.8.2 Métodos Genotípicos 

O interesse nos métodos genotípicos para a detecção das resistências aos 

fármacos tem aumentado pelo fato de fornecerem resultados rápidos, em horas, 

quando comparados aos métodos fenotípicos (MIOTTO et al., 2017). Os métodos 

genotípicos se baseiam principalmente na detecção de mutações pontuais em genes 

alvos que estão associadas à resistência a um determinado fármaco (SOINI; 

MUSSER, 2001). 
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Atualmente, estão disponíveis diversos métodos genotípicos para a detecção 

das mutações que conferem resistência à RIF e à INH, pois seus mecanismos 

moleculares são os mais bem estudados (SOINI; MUSSER, 2001): 

• O teste comercial Xpert® MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, EUA), detecta a 

resistência à RIF por meio de uma nested-PCR em tempo real, empregando cinco 

sondas complementares a uma região de 81 pb do gene rpoB (REDE-TB, 2011). A 

sensibilidade e a especificidade na detecção da resistência à RIF em amostras 

clínicas variam de 96% e 98%, respectivamente, com maior sensibilidade em casos 

de baciloscopia positiva (HORNE et al., 2019). Devido à sua alta sensibilidade, 

XpertMTB/RIF® é também recomendado para amostras com baciloscopia negativa e 

amostras extrapulmonares. As principais limitações à sua utilização referem-se ao 

custo do equipamento e a incapacidade de detectar mutações que acarretam 

resistência fora da região alvo (KALOKHE et al., 2013; MIOTTO et al., 2018). Em 

2017, a OMS recomendou o uso da nova versão chamada Xpert® MTB/RIF Ultra e 

substituição Xpert MTB/RIF® atualmente utilizado (WHO, 2019). A detecção de 

resistências a INH, Fqs e Am a partir do mesmo método foi desenvolvida pela 

empresa Cepheide e acredita-se que até 2020 haverá dados que permitirão WHO 

avaliar esta metodologia (WHO, 2019). 

• O teste Line Probe Assay (LPA) é baseado na tecnologia de hibridização 

reversa utilizando tiras de DNA e consiste em 3 etapas: extração de DNA de 

isolados de M. tuberculosis var. tuberculosis em cultura (líquida ou sólida) ou de 

amostra clínica (escarro); amplificação por PCR multiplex usando iniciadores 

biotinilados e hibridização reversa em tiras de nitroceluloses que é detectada por 

reação colorimétrica. Nas tiras de DNA estão imobilizados fragmentos de genes 

cujas mutações conferem resistência aos fármacos (WHO; FIND, 2015). O Kit 

Genotype MTBDRplus da Hain Lifescience (Nehren Alemanha) detecta resistência a 

RIF e/ou INH a partir de mutações no gene rpoB para RIF ou katG/inhA para INH e 

foi endossado pela OMS em 2009. (MIOTTO et al., 2018; NYENDAK; LEWINSOHN; 

LEWINSOHN, 2009; SOINI; MUSSER, 2001; WILSON, 2011). Já o Kit MTBDRsl 

(Hain Lifescience) detecta resistência aos fármacos de 2ª linha e foi endossado pela 

OMS em 2016 (BRASIL; SAÚDE, 2018; MIOTTO et al., 2018). 

• Sequenciamento baseado em PCR (PCR-based sequencing) é o método 

mais direto e confiável para a identificação de mutações que estão associadas à 

resistência (ex. Ser531Leu no gene rpoB que confere resistência a RIF), e possibilita 
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o estudo de novas mutações que não estão descritas na literatura e que podem 

estar associadas à resistência aos fármacos (SOINI; MUSSER, 2001). O 

sequenciamento de nova geração (Next generation DNA sequencing-NGS) permite 

sequenciar os genes alvos de resistência em toda a sua extensão, em vez de 

apenas as respectivas regiões de interesse. O sequenciamento do genoma total 

(Whole-Genome Sequencing–WGS) possibilita analisar de forma abrangente o 

genótipo de M M. tuberculosis var. tuberculosis e permite identificar as mutações 

associadas à resistência, e tem o potencial de revolucionar a identificação de 

resistência em M. tuberculosis var. tuberculosis (EDDABRA; AIT BENHASSOU, 

2018). Com o objetivo de utilizar as tecnologias de sequenciamento de DNA para a 

detecção de resistência aos fármacos usados para o tratamento da TB foi criada 

pela OMS e a Fundação para novos diagnósticos inovadores (Foundation for 

Innovative New Diagnostics – FIND) um guia técnico que fornece: uma visão geral 

de um fluxo de trabalho de sequenciamentos de nova geração e sequenciamento do 

genoma total, descrição dos equipamentos disponíveis para a realização da(s) 

técnica(s), uma revisão abrangente das mutações associadas à resistência, assim 

como, os preditores de resistências aos fármacos de 1ª e 2ª linhas utilizadas no 

tratamento da TB (WHO, 2018, 2019). 

 

1.9 A TB no mundo e as estratégias para o fim da doença  

De acordo com os dados epidemiológicos mundiais, a OMS definiu três listas 

contendo os países que possuem alta incidência de TB, TB/HIV e TB–MDR. Os 

parâmetros utilizados para cada lista foram, respectivamente: 10.000 casos novos 

por ano para TB; 1.000 casos novos para TB/HIV e 1.000 novos casos para TB 

causada por M. tuberculosis var. tuberculosis MDR (WHO, 2019). Existem no total 

30 países para cada lista e dentre eles, existem os “top 20” que possuem incidências 

acima dos parâmetros descritos e os outros 10 países restantes possuem alta 

incidência, mas os números de casos novos estão abaixo dos parâmetros (WHO, 

2019). O Brasil ocupa a 20a posição na lista de alta incidência de TB e 19a posição 

na lista de alta incidência de TB/HIV (Figura 3) (BRASIL, 2017). 
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Figura 3. As três listas de alta carga para TB, TB/HIV e M. tuberculosis MDR e suas 

sobreposições, e os países classificados pela OMS.  

 

Legenda: a indica os países incluídos na lista de 30 países com elevada carga de TB  
Fonte: (WHO, 2019) 

 

 

 

Desde 1993 a OMS declarou a doença como emergência global e diante do 

panorama atual, várias estratégias foram adotadas para o controle da TB 

(BALLESTERO, 2018).  

As principais estratégias são: 

✓ Directly Observed Therapy, Short-course - plus (DOTS-plus) que consiste em: 

1) detecção de casos por baciloscopia entre os sintomáticos respiratórios; 2) 

tratamento padronizado de curta duração ou tratamento diretamente observado 

(TDO); 3) fornecimento regular de fármacos; 4) sistema de registro e informação que 

assegurem a avaliação do tratamento; 5) compromisso do governo, colocando o 

controle da doença como prioridade entre as políticas de saúde, 6) tratamento de 18 

a 24 meses supervisionada por meio de TDO com o uso de fármacos de 2ª linha, 

sendo que um destes fármacos deve ser utilizado por seis meses ou mais pela via 

parenteral (BALLESTERO, 2018). 

✓ End TB strategy que tem como visão “Um mundo livre da tuberculose, com 

zero morte, zero casos novos e zero sofrimento por tuberculose” (WHO, 2014). As 
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metas a serem atingidas até 2035 são: redução de 95% na mortalidade e diminuição 

de 90% na incidência em relação aos dados epidemiológicos de 2015. Os pilares 

desta estratégia são: cuidados integrados centrados no doente e prevenção, 

comprometimento político e apoio da sociedade, e intensificação na pesquisa e 

inovação (WHO, 2015).  

 A OMS estima que se houver implementações da cobertura universal de 

saúde e da proteção social e a otimização do uso de ferramentas atuais e novas 

para o combate da TB provenientes do pipeline de pesquisa até 2020, ocorrerá um 

declínio na incidência da doença de aproximadamente 10% por ano até 2025 (Figura 

4). Ainda, se houver a introdução até 2025 de novas ferramentas do pipeline de 

pesquisa, como: vacinas eficazes; novos fármacos; novos regimes de tratamentos 

mais curtos para TB ativa e latente; e por fim, melhor diagnóstico incluindo testes 

rápidos para TB; será possível atingir a meta de redução de 90% na incidência até 

2035 com diminuição na taxa de incidência de aproximadamente 17% ao ano 

(Figura 4). Entretanto, se não houver a adoção destas novas ferramentas em 2025 a 

taxa de incidência terá uma diminuição de aproximadamente 5% ao ano, não 

atingindo a meta da estratégia (Figura 4) (BRASIL; SAÚDE, 2016; WHO, 2015, 

2019).  

 Caso nenhuma destas intervenções benéficas ocorra e a estratégia TDO for 

mantida, a tendência de novos casos terá uma queda de aproximadamente 1,5% 

ao ano (Figura 4), não atingindo as metas da End TB Strategy, e deste modo, a 

visão de um mundo livre de TB em 2035 não acontecerá (BRASIL; SAÚDE, 2016; 

WHO, 2015). 
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Figura 4. Aceleração projetada no declínio das taxas globais de incidência da TB 

para níveis-alvo. 

 

Fonte: (WHO, 2015) 

 

No Brasil, estima-se que se o TDO for mantido, o coeficiente de incidência 

será de 25,7/100 mil habitantes em 2035, mas se houver aumento da cobertura do 

TDO e Estratégia da Saúde da Família em até 90% o coeficiente de incidência em 

2035 diminuiria para 20,7/100 mil (Figura 5). Estes valores estão distantes da meta 

da estratégia The End TB, no entanto, acredita-se que com a melhoria do 

diagnóstico, tratamento, e profilaxia seja possível eliminar a TB no Brasil (BRASIL; 

SAÚDE, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Figura 5. Coeficiente de incidência no Brasil: valores observados de 2001 a 2015 e 

preditos para o período de 2016 a 2035. 

12 |  Volume 47 −  2016 |

Boletim Epidemiológico
Secretaria de Vigilância em Saúde −  Ministério da Saúde −  Brasil

Figura 3 – Percentual de mudança no coeficiente de incidência da tuberculose a cada variação de unidade de variáveis inde -
pendentes, Brasil, 2001 a 2014 

Figura 4 – Coeficiente de incidência de tuberculose no Brasil: valores observados de 2001 a 2015 e preditos para o período 
2016 a 2035

aModelo de Poisson para o caso de os valores das variáveis independentes: coeficiente de incidência de aids, ESF e TDO observados em 2014 permanecerem constantes.
bModelo de Poisson com a melhoria progressiva até 2035 das variáveis independentes ajustadas por ano: coeficiente de incidência de aids para 10/100 mil hab., ESF para 90% e TDO para 90%.

Merece destaque o percentual de testagem para 
HIV, uma vez que algumas UFs já alcançam mais 
de 80% desse indicador, graças ao esforço das 
equipes de saúde quanto à solicitação dos exames e 
dos laboratórios em relação ao processamento das 
amostras enviadas. Entretanto, diversas outras UFs 

ainda precisam incrementar a oferta e a realização 
desse exame.

Esses indicadores apresentaram elevada 
variabilidade entre as UFs e as capitais. Esse 
achado aumenta os desaf os para a implementação 
de ações para o controle da tuberculose de forma 

	   

3,0%

2,0%

1,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

-4,0%

-5,0%

-6,0%

1,5%

-3,8%

-0,7%

Coeficiente de incidência
de aids/100 mil hab.

Estratégia Saúde da 
Família a cada 20%

Tratamento Diretamente 
Observado a cada 20%

	   Ano de diagnóstico

In
c
id

ê
n

c
ia

 (
/1

0
0

 m
il

 h
a

b
.)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

 

Fonte: (BRASIL; SAÚDE, 2016) 

 

No Brasil, a proporção de abandono do tratamento em 2018 foi de 11,6% dos 

casos novos (BRASIL; SAÚDE, 2020), sendo que houve um aumento de 0,8% em 

relação a 2017. Vale ressaltar que tais valores estão acima do que é preconizado 

pela OMS (<5%) (BRASIL; SAÚDE, 2019b, 2020).  

Neste cenário preocupante, torna-se necessário um aumento da cobertura do 

TDO junto ao paciente, e no que diz respeito ao diagnóstico microbiológico, a 

rapidez na identificação do microrganismo e na detecção de resistência é um ponto 

primordial, que no caso, uma ótima opção são os métodos moleculares. Em 2014 o 

Brasil incorporou o TRM-TB, mas este método possui a desvantagem de detectar 

apenas mutações no gene rpoB associadas a resistência à RIF. 

Com base na estratégia “Fim da TB”, o Ministério da Saúde validou e 

implantou o kit Genotype MTBDRplus para a identificação do M. tuberculosis e 

detecção da resistência e/ou sensibilidade aos fármacos de 1ª linha e o Genotype 

MTBDRsl para os de 2ª linha. Embora seja um avanço no diagnóstico microbiológico 

da TB, ainda não existe no nosso país, um estudo que nos dê informações robustas 

sobre o panorama, a frequência, as porcentagens e os tipos de mutações nos genes 

responsáveis pela resistência aos fármacos de 1ª e 2ª linha no M. tuberculosis. 
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Neste sentido, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar o panorama das 

mutações identificadas nos genes associados às resistências à INH, RIF, 

aminoglicosideos e Fqs em isolados de M. tuberculosis do estado de São Paulo.   

No Brasil, foram realizados poucos trabalhos avaliando a frequência de 

mutações em genes que conferem resistência aos fármacos de primeira e segunda 

linha (BOLLELA et al., 2016; FELICIANO et al., 2018; GALLO et al., 2018; PRIM et 

al., 2015; SALVATO et al., 2019). Este trabalho é pioneiro no Brasil, pois não há 

estudos que descreveram as mutações associadas às resistências às Fqs e aos 

aminoglicosídeos em isolados pré-XDR e XDR obtidos de pacientes brasileiros. 

Estes conhecimentos podem servir para a elaboração de um algoritmo para o 

diagnóstico de resistência em M. tuberculosis, e oferecer aos pacientes o acesso a 

um método rápido, eficaz e acurado.  
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2. OBJETIVO GERAL 

Descrever as mutações em genes que conferem resistência à isoniazida, 

rifampicina, aminoglicosideos e fluoroquinonolonas e compará-las com o perfil de 

susceptibilidade fenotípica de Mycobacterium tuberculosis var. tuberculosis, isolados 

de pacientes residentes no Estado de São Paulo no período de 2012 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

1. Descrever as mutações dos genes que conferem resistência à: rifampicina 

(rpoB), isoniazida (katG, promotor fabG-inhA), canamicina, amicacina (rrs), 

levofloxacina, ofloxacina e moxifloxacina (gyrA, gyrB); 

2. Comparar os dados do teste de susceptibilidade aos fármacos (método 

fenotípico) com os dados obtidos a partir do sequenciamento gênico (método 

genotípico) e repetir os testes fenotípicos e genotípicos em casos de 

resultados discordantes;  

3. Avaliar a evolução da resistência durante o tratamento dos pacientes, assim 

como, associando aos desfechos clínicos. 
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3. MATERIAL E METODOS 

Este estudo foi aprovado pelo Conselho Técnico Científico (CTC) e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo sob os 

números 18-J/2017 e 2.453.558, respectivamente (Anexos 1a, 1b e 2). O Comitê de 

ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) também 

avaliou e aprovou este estudo, número 9172040516 (Anexo 3). Foram obedecidas 

todas as recomendações da Resolução nº 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde para pesquisas científicas envolvendo seres humanos. 

 

3.1 Modelo do estudo 

Estudo laboratorial retrospectivo para avaliar mutações em genes que 

conferem resistência à RIF, INH, Fqs e/ou aminoglicosídeos em isolados de M. 

tuberculosis var. tuberculosis 

 

3.2. Isolados estudados 

Foram estudados 156 isolados de M. tuberculosis var. tuberculosis 

previamente caracterizados fenotipicamente pelo sistema automatizado BD BactecTM 

MGITTM 960 no Núcleo de Tuberculose e Micobacterioses do Instituto Adolfo Lutz de 

São Paulo, laboratório de referência para Tuberculose e micobacterioses. De janeiro 

de 2016 a dezembro de 2017, 140 isolados de 106 pacientes foram classificados 

como MDR (n=107), pré-XDR (n=21), XDR (n=11), e um isolado monorresistente à 

INH de um paciente que possuía dois isolados analisados no ano de 2017 com 

resultados discordantes. Com o objetivo de avaliar a evolução da resistência nos 

microrganismos, foram adicionados ao estudo, 16 isolados (período de 2012 a 2015) 

de 10 dos 106 pacientes. Estes isolados também foram previamente caracterizados 

fenotipicamente em monoresistente a INH (n=1), MDR (n=6), pré-XDR (n=6), e XDR 

(n=3). O tipo de resistência, o número de isolados por cada tipo de resistência e o 

ano em que foi feita a caracterização fenotípica estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Descrição dos isolados do estudo de acordo com o perfil de 

resistência/susceptibilidade e ano de isolamento.  

 
   

                                Ano 
 
Perfil de 
susceptibilidade 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Total de 
isolados 

 
Multidroga Resistente  

(MDR) 

  
60 

 
47 

 
01 

 
03 

 
02 

 
- 

 
113 

 
Extensivamente 

Resistente 
(XDR) 

  
06 

 
05 

 
02 

 
- 

 
01 

 
- 

 
14 

 
Pré Extensivamente 

Resistente 
(Pré-XDR) 

  
10 

 
11 

 
01 

 
01 

 
02 

 
02 

 
27 

 
Resistente somente à 

Isoniazida 

  
01 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
01 

 
02 

 
Total de isolados 

  
77 

 
63 

 
04 

 
04 

 
05 

 
03 

 
156 

- : Não houve isolado. Fonte: MATSUI et al., 2020 

 

Todos os isolados estavam congelados a -70ºC no Núcleo de Tuberculose e 

Micobacteriose do Instituto Adolfo Lutz.  

 

3.3 Construção de banco de dados 

Os resultados dos testes fenotípicos de susceptibilidade aos fármacos de 1a e 

2a linha e os dados de cada isolado foram obtidos dos sistemas SIGH  (Sistema de 

Informação e Gestão Hospitalar do Instituto Adolfo Lutz) e GAL (Gerenciamento de 

Ambiente Laboratorial) foram agrupados no programa Microsoft® Excel® para office 

365 versão 2003 como: número de requisição, nome do paciente, idade, sexo, 

(feminino ou masculino), nome da mãe, município de residência, material (escarro, 

biopsia, líquido bronco-alveolar, lavado brônquico, isolado), número interno do 

isolado e data de recebimento do material.  

Para definir o perfil Sócio-demográfico e características clínicas de 106 

pacientes, o tratamento e desfecho de cada paciente foi acessado o sistema TB-

WEB, disponível no site do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) “Prof. 

Alexandre Vranjac” do Estado de São Paulo 
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(http://www.cvetb.saude.sp.gov.br/tbweb/index.jsp). Foi utilizado o nome e/ou a data 

de nascimento dos pacientes para consultar este sistema, a fim de verificar se o 

mesmo está notificado e qual esquema de tratamento foi realizado.  

O Sistema de Informação para Tratamentos Especiais de Tuberculose 

(SITETB) também foi consultado no site http://SITETB.saude.gov.br/SITETB para 

estudar com mais detalhes o tratamento dos pacientes infectados com M. 

tuberculosis MDR.  

Os dados coletados foram: gênero, etnia, idade, nível de escolaridade, forma 

clínica da TB, status para HIV, comorbidades (Diabetes Mellitus, tabagismo, uso de 

álcool, uso de droga, e outros), história prévia de TB, grupos de tratamento (novo 

caso, recidiva e retratamento), desfechos de tratamento, e óbito. Estes dados foram 

atualizados até outubro de 2019 e os desfechos foram classificados como “com 

sucesso” que indica que o paciente foi curado; “sem sucesso” que refere a pacientes 

que o tratamento falhou ou por abandono ou morte indepentende da causa durante 

o tratamento ou em tratamento em andamento que indica que o paciente estava 

recebendo tratamento durante a coleta dos dados. 

Definições e conceitos descritos a seguir foram utilizados para a elaboração 

do perfil Sócio-demográfico e características clínicas. 

 

3.4 Definições e conceitos (WHO, 2019)  

 Caso de TB: Paciente com cultura positiva cujo isolado apresentou resultado 

de identificação de M. tuberculosis.  

 Caso de TB-MDR: Paciente com cultura positiva e identificação de M. 

tuberculosis com resultado resistente a isoniazida e rifampicina no teste de 

susceptibilidade aos fármacos de 1° linha e notificado no sistema de informação TB-

WEB.   

 Caso de TB Pré XDR: Paciente com TB-MDR, com resultado resistente a 

levofloxacina ou a um dos três medicamentos injetáveis (amicacina, kanamicina e 

capreomicina) no teste de susceptibilidade aos fármacos de 2ª linha e notificado no 

sistema de informação TB-WEB.    

 Caso de TB-XDR: Paciente com TB-MDR, com resultado resistente a 

levofloxacina e a um dos três medicamentos injetáveis (amicacina, kanamicina e 

capreomicina) no teste de susceptibilidade aos fármacos de 2ª linha e notificado no 

sistema de informação TB-WEB.    
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Caso novo: é o caso de TB ativa que nunca utilizou medicamento anti-TB ou 

que utilizou por menos de 30 dias.  

Caso de recidiva: caso de TB sensível, tratado anteriormente com esquema 

especial e que recebeu alta por cura comprovada ou por ter completado o 

tratamento. 

Caso de reingresso após abandono: Caso de TB sensível tratado 

anteriormente com esquema especial, mas deixou de tomar os medicamentos por 

30 dias consecutivos ou mais. 

Caso de retratamento após falência: Paciente que inicia regime de 

retratamento após falência de regime anterior. Para casos que utilizavam o regime 

básico de tratamento, é considerada a persistência da positividade do escarro ao 

final do 4º ou 5º mês do tratamento. Para casos que utilizavam regime de tratamento 

para TB-MDR, ver abaixo definição de falência. 

Cura: Paciente que apresentar duas baciloscopias negativas, sendo uma em 

qualquer mês de acompanhamento e outra no final do tratamento (5º ou 6º mês). 

Para os casos com necessidade de ampliar o tempo de tratamento, serão 

comiserados os 2 últimos meses. Será considerado curado o caso de TB-MDR ou 

TB-XDR que apresentar três culturas negativas após o 12º mês de tratamento. 

Tratamento completo: Pessoa que completar todo o tratamento conforme o 

recomendado (doses por tempo). É baseado em critérios clínicos e radiológicos, 

quando: o paciente não tiver realizado o exame de escarro por ausência de 

expectoração, e tiver alta com base em dados clínicos e exames complementares.  

Falência: Paciente com duas ou mais culturas positivas dentre as três 

recomendadas após o 12º mês de tratamento, ou três culturas consecutivas após o 

12º mês de tratamento ou três culturas positivas consecutivas após o 12º mês de 

tratamento, com intervalo mínimo de 30 dias. Também pode ser considerada de 

acordo com a avaliação médica, e a decisão de alterar precocemente o tratamento 

devido á piora clínica e radiológica. 

Abandono ou perda de seguimento: Paciente que deixou de comparecer à 

unidade por mais de 30 dias consecutivos, após a data prevista para seu retorno, ou 

nos casos em tratamento diretamente observado, 30 dias após a data da última 

tomada das medicações ou pessoa que interromper o tratamento por mais de 90 

dias, consecutivos ou não, quanto tratado com isoniazida, ou por mais de 60 dias, 

consecutivos ou não quanto tratado com rifampicina. 
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Óbito: Morte do paciente, durante o tratamento e independentemente da 

causa. Foi considerado óbito TB, quando registrado no TB-WEB (SITETB para os 

pacientes com TB-XDR) óbito por causa base TB e óbito não TB quando registrado 

óbito por outra causa base que não TB (como HIV e outros agravos). 

 

3.5 Cultivo dos isolados e extração de DNA 

Os isolados foram cultivados em meio de cultura Middlebrook 7H9 (BD BBL™ 

MGIT™) suplementado com OADC (Ácido oleico, Albumina, Dextrose e Catalase) 

(BD BACTEC MGIT™ 960) a 37°C por 15 a 21 dias no Laboratório do Núcleo de 

Tuberculose e Micobacterioses do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. 

A extração de DNA dos isolados cultivados em 7H9-OADC foi realizada a 

partir da termolise de 1 mL da suspensão bacteriana em duas etapas de 

aquecimento a 95ºC por 30 minutos e congelamento a –20ºC por 2 horas. Em 

seguida, o material foi centrifugado a 13.000 x g por 1 minuto e 5 µL do 

sobrenadante foi utilizado para as reações de PCR. Nos casos de não amplificação, 

foi realizada extração de DNA purificado de acordo com protocolo descrito por van 

Soolingeen et al., (1991) (VAN SOOLINGEN et al., 1991). Este procedimento foi 

realizado no Núcleo de Tuberculose e Micobacteriose do Instituto Adolfo Lutz de São 

Paulo. 

 

3.6 Amplificação e sequenciamento dos fragmentos dos genes rpoB, 

katG, rrs, gyrA e gyrB e da região promotora fabG-inhA 

Os iniciadores utilizados nas reações de PCR para amplificação e 

sequenciamento dos fragmentos dos genes rpoB, katG, rrs, gyrA e gyrB, e promotor 

fabG-inhA estão descritos no Tabela 2.  

As reações de amplificação dos fragmentos de: rpoB, katG, promotor do inhA, 

rrs, gyrA e gyrB continham: 1,5 U de Taq DNA polimerase de alta fidelidade 

(Uniscience); 1,5 mM de MgCl2; 0,1 mM de cada dNTP; 0,8 ρmol de cada iniciador e 

1 μL de DNA extraído por termolise. As condições das reações de PCR para estes 

alvos foram: desnaturação inicial de 94°C por 5 minutos, seguido por 35 ciclos: 94°C 

por 1 minuto; temperatura de anelamento descrita no Tabela 1 por 1 minuto e 

extensão a 72°C por 1 minuto. 

As mutações relacionadas à resistência à RIF foram realizadas análises de 

RRDR do gene rpoB utilizando os iniciadores rpoB Forward e rpoB Reverse. Com 
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relação à resistência à INH foram analisados fragmentos de DNA do gene katG que 

continham o códon 315 [katG (códon 315)] com os iniciadores katG Forward e katG 

Reverse e fragmentos de DNA da região promotora de fabG-inhA com os iniciadores 

inhA Forward e inhA Reverse. A detecção de mutações associadas à resistência aos 

aminoglicosídeos foi feita a partir das análises de dois fragmentos DNAs, um 

fragmento amplificado pelos iniciadores rrs 420 Forward e rrs 990 Reverse e outro 

fragmento amplificado pelos iniciadores rrs P2 e rrs 1539. A resistência às Fqs foi 

averiguada a partir das mutações em QRDR do gene gyrA foram detectados a partir 

dos fragmentos amplificados pelos iniciadores gyrA Forward e gyrA Reverse, e em 

QRDR do gene gyrB, as mutações foram identificadas nos fragmentos amplificados 

pelos iniciadores gyrB Forward e gyrB Reverse (Tabela 2).  

Após amplificação, cada fragmento de DNA foi purificado com o Kit QIAquick 

Gel Extraction (Qiagen) ou tratamento com exonuclease-fosfatase alcalina (ilustra™ 

ExoProStar™, Merck) de acordo com as recomendações dos fabricantes. O método 

de terminação de cadeia por dideoxinucleotídeo, (SANGER; NICKLEN; COULSON, 

1977) foi utilizado para o sequenciamento dos fragmentos amplificados e os 

iniciadores utilizados foram os mesmos usados nas reações de PCR. As sequências 

nucleotídicas obtidas foram analisadas quanto à qualidade e alinhadas para 

obtenção de uma sequência consenso pelo programa BioEdit - Sequence Alignment 

Editor versão 7.2.5.  

As identificações das mutações foram realizadas a partir de comparações 

com sequências de Mycobacterium tuberculosis var. tuberculosis H37Rv (ATCC 

27294, número de acesso NC000962.3) utilizando a ferramenta BLAST – Basic 

Local Alignment (URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 
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Tabela 2. Sequência dos iniciadores utilizados para a amplificação e sequenciamento dos fragmentos dos genes rrs, katG, gyrA, gyrB, rpoB e 

do promotor de fabG-inhA.  

 
Fármaco ou 

grupo 
Sequência associada com 

a resistência/locus tag/ 
número de acesso 

Identificação do 
iniciador 

Sequência do iniciador (5'-3') TM 
(°C ) 

Tamanho 
do 

amplicon 
(pb) 

Referência 

Aminoglicosídeos rrs/Rvnr01/NC_000962.3 

rrs 420 Forward TTCACCATCGACGAAGGTCC 
62 571 (VIA et al., 2010) 

rrs 990 Reverse CTAGACGCGTCCTGTGCATGT 

rrs P2 GAGTACGGCCGCAAGGCTA 

66 680 
(MACHADO, 2014) 

rrs 1539 
GGGGCGTTTTCGTGGTGCTCC (ALANGADEN et al., 

1998) 

Isoniazida 

promotor fabG-
inhA/Rv1484/NC_000962.3 

inhA Forward CCTCGCTGCCCAGAAAGGGA 
64 248 

(GONÇALVES et al., 
2012) 

inhA Reverse ATCCCCCGGTTTCCTCCGGT 

katG/Rv1908c/NC_000962.3 
katG Forward GCAGATGGGGCTGATCTACG 

60 555 
katG Reverse AACTCGTCGGCCAATTCCTC 

Fluoroquinolona 

gyrA/Rv0006/NC_000962.3 
gyrA Forward ATCGCCGGGTGCTCTATG 

60 

321 

(MACHADO, 2014) 
gyrA Reverse GGCCGTCGTAGTTAGGGATG 

gyrB/Rv0005/NC_000962.3 
gyrB Forward GTCGTTGTGAACAAGGCTGTG 

413 
gyrB Reverse GTGGAAATATGTTGGCCGTC 

Rifampicin rpoB/Rv0667/NC_000962.3 
rpoB Forward GGGAGCGGATGACCACCCA 

60 350 
(PORTUGAL; MAIA; 
MONIZ-PEREIRA, 

1999) rpoB Reverse GCGGTACGGCGTTTCGATGAAC 

TM: Temperature of Melting. Fonte: MATSUI et al., 2020 
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 3.7 Teste fenotípico e molecular de susceptibilidade aos fármacos 

Os isolados que apresentaram divergências entre os resultados do 

sequenciamento e os testes de susceptibilidade aos fármacos de 1ª e 2ª linha, 

tiveram os testes de susceptibilidade para RIF, INH, Fqs e aminoglicosídeos 

repetidos pelo método automatizado BD BACTEC™ MGIT™ 960 de acordo com 

Adami et al. (2017) e Gallo et al. (2017) (ADAMI et al., 2017; GALLO et al., 2017). 

Os isolados crescidos na presença e ausência destes fármacos nos tubos MGIT 

tiveram seus DNAs extraídos por termolise e submetidos aos testes Line Probe 

Assay (LPA) GenoType MTBDRplus v2.0 e MTBDRsl v2.0 (Hain Lifescience, 

Nehren, Germany) conforme as instruções do fabricante. O DNA de M. tuberculosis 

H37Rv foi utilizado como controle positivo e água destilada estéril foi usada como 

controle negativo.  

 

3.8 Avaliação de heteroresistência 

Isolados discordantes entre os resultados do teste de susceptibilidade aos 

fármacos e sequenciamento e que foram cultivados na ausência ou presença de 

fármacos tiveram os seus DNAs extraídos e purificados de acordo com van 

Soolingen et al. (1991) para tipagem molecular que foi realizada a pelo método de 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) utilizando como sonda um 

fragmento da sequência de inserção IS6110 de acordo com o descrito por van 

Embden et al. (1993) (VAN EMBDEN et al., 1993).  

Os perfis de hibridação dos isolados cultivados na ausência e presença de 

fármacos foram analisados pelo programa BioNumerics versão 7.6.3 (Applied Maths, 

Sint-Martens-Latem, Belgium), e os padrões de similaridade foram calculados 

usando o método UPGMA (Unweighted pair-group Method with Arithmetic) e 

coeficiente de similaridade Dice (1,5% de tolerância).  
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4. RESULTADOS  

4.1 Análises dos sequenciamentos dos fragmentos dos genes rpoB, 

katG e promotor fabG-inhA frente aos resultados dos testes de 

susceptibilidade aos fármacos de 1a linha pelo sistema automatizado o BD 

BACTECTM MGITTM 960 

Dos 156 isolados incluídos no estudo, 152 (97,4%) apresentaram mutações 

em RRDR do gene rpoB, que está relacionada a resistência à RIF, concordando 

com os resultados dos testes fenotípicos. Além disso, um isolado com sensibilidade 

ao fármaco, não apresentou mutação em RRDR também demonstrando resultados 

concordantes entre os dois métodos. Ao contrário, três isolados tiveram 

discordâncias entre os resultados fenotípicos e moleculares, sendo que dois 

isolados resistentes à RIF não apresentaram mutações, e em um isolado sensível 

apresentou mutação em RRDR (Tabela 3). 

Para a detecção de resistência à INH por sequenciamento nos 156 isolados 

foram analisados dois alvos: fragmentos com 555 pb do gene katG e que possui o 

códon 315 e fragmentos com 248 pb onde está incluído o promotor dos genes fabG-

inhA. A concordância dos resultados dos sequenciamentos dos fragmentos do gene 

katG e/ou do promotor com os dos testes de susceptibilidade foi presente em 135 

(86,5%) isolados e em 21 (13,5%) os resultados não foram concordantes entre os 

dois métodos (Tabela 3). 
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Tabela 3: Comparação dos resultados dos sequenciamentos da RRDR do gene 

rpoB, códon 315 do gene katG, promotor fabG-inhA e os dos testes de 

susceptibilidade aos fármacos de 1a linha.  

 

  BD BACTECTM MGITTM 960 

  Rifampicina 
 

 Isoniazida 

  Sensível 
(N  %) 

Resistente 
(N  %) 

 Sensível 
(N  %) 

Resistente 
(N  %) 

Sequenciamento /genes       

Com mutação no gene 
rpoB 

 

 1 (0,65)  152 (97,4)  NA NA 

Sem mutação no gene 
rpoB 

 

 1 (0,65)  2 (1,3)  NA NA 

Com mutação no gene 
katG 

 

 NA NA  0  106 (67,9)  

Com mutação no 
promotor fabG-inhA 

 

 NA NA  0 20 (12,8) 

Com mutação no gene 
katG e no promotor 

fabG-inhA 
 

 NA NA  0 9 (5,8)  

Sem mutação no gene 
katG e no promotor 

fabG-inhA 

 

 NA NA  0 21 (13,5)  

Total  156 (100)  156 (100) 

NA – Não se Aplica. Fonte: MATSUI et al., 2020 
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4.2 Mutações identificadas por meio do sequenciamento da RRDR do 

gene rpoB, fragmento contendo o códon 315 do gene katG e do promotor de 

fabG-inhA 

Dos 156 isolados clínicos analisados, 152 (97,4%) apresentaram mutações no 

fragmento de 350 pb amplificado a partir do gene rpoB onde está contida a RRDR, 

tais mutações conferem resistência à RIF e foram consistentes com os resultados 

fenotípicos; e nenhuma mutação foi detectada em um isolado que apresentou 

fenótipo susceptível ao fármaco, mostrando concordância entre os métodos 

fenotípico e genotípico (Tabela 4). 

Dos 152 isolados, 151 tiveram mutações na RRDR, dos quais, em três 

isolados, além das mutações nesta região, também foram observadas mutações fora 

da RRDR e somente um isolado resistente não teve mutação nesta região 

(Ile572Tyr) (Tabela 4). 

O códon com predominância em mutação foi o 531, encontrado em 117 (77%) 

dos 152 isolados. Em 109 isolados a alteração do aminoácido foi de Serina (Ser) 

para Leucina (Leu). Deleções também foram identificadas em dois isolados (Tabela 

3). Mutações nos códons 516 e 526 foram detectadas em 15 (19,2%) dos isolados. 

E em três isolados além de possuírem mutação no códon 531 apresentaram 

mutações em outros códons: 490, 505 e 569 do gene rpoB. Um isolado apresentou 

mutação fora de RRDR no códon 572. Foram identificadas deleções nos códons 

517/518 e códon 518 em dois isolados distintos (Tabela 4). 

Em três isolados (1,92%) apresentaram resultados discordantes entre os dois 

métodos, sendo que em dois isolados resistentes à RIF não foram identificadas 

mutações em RRDR e em um isolado apresentou mutação em RRDR (His526Cys), 

porém de acordo com o método fenotípico tratava-se de um isolado susceptível ao 

fármaco (Tabela 4). 

Com relação à resistência à INH, mutações no fragmento do gene katG que 

contém o códon 315 foram identificadas em 115 (73,7%) dos 156 isolados. Entre os 

115 isolados, 112 (97,4%) apresentaram mutações no códon 315, dos quais, em 104 

houve a troca de aminoácido de Serina (Ser) para Treonina (Thr). Além desta 

mutação, foram identificadas mutações em outros códons (259, 381) em dois 

isolados (Tabela 4). 
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Dentre todos os isolados estudados, 29 (18,6%) tiveram mutações na região 

promotora fabG-inhA (Tabela 2), dos quais 26 (89,7%) tinham mutação apenas na 

posição -15, com a troca de base de Citosina para Timina (C-15T). 

Nove isolados tiveram mutações concomitantes no fragmento do gene katG e 

na região promotora fabG-inhA, sendo que em todos foi detectada mutação no 

códon 315 e em três isolados tinham mutação na posição -17 na região promotora. 

As descrições das mutações destes nove isolados estão descritas na Tabela 4. 

As mutações encontradas nos alvos analisados (RRDR do gene rpoB, 

fragmentos contendo o códon 315 do gene katG e promotor de fabG-inhA) dos 156 

isolados de M. tuberculosis foram agrupadas na Tabela 4. 

A combinação de mutações Ser531Leu em rpoB e Ser315Thr no gene katG 

está presente em 65 (41,67%) dos isolados, seguida pela combinação Ser531Leu 

em rpoB e C-15T no promotor fabG-inhA em 19 (12,18%) dos isolados (Tabela 4). 
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Tabela 4: Mutações identificadas em RRDR do gene rpoB, katG e a região 

promotora fabG-inhA. 

Mutação em RRDR no 
rpoB/ Códon e alteração 

do aminoácido 

Mutação no katG gene/ 
Códon e alteração do 

aminoácido  

Região 
promotora 
fabG-inhA 
Posição e 
mutação 

Número 
de 

Isolados 

% 

Ser531Leu (TCG=>TTG) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 65 41.67 

Ser531Leu (TCG=>TTG) SM C -15 T 19 12.18 

Ser531Leu (TCG=>TTG) SM SM 15 9.62  

Ser531Trp (TCG=>TGG) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 6 3.85 

Ser531Leu (TCG=>TTG) Ser315Asn (AGC =>AAC), 

Ala506Thr (GCC=>ACC) 

C -15 T 4 2.56 

 

Ser531Trp (TCG=>TGG) Ser315Asn (AGC => AAC) SM 2 1.28 

Ser531Leu (TCG=>TTG) Asp259Gly (GAC => GGC) SM 2 1.28 

Ser531Leu (TCG=>TTG) Ser315Gly (AGC =>GGC) C -15 T 1 0.64 

Ser531Leu (TCG=>TTG) Ser315Asn (AGC => AAC) SM 1 0.64 

Ser531Leu (TCG=>TTG), 

Gln490Arg (CAG =>CGG) 

SM C -15 T 1 0.64 

Ser531Leu (TCG=>TTG), 

Ile569Val (ATC=>GTC) 

Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

His526Tyr (CAC=>TAC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 4 2.56 

His526Leu (CAC=>CTC) Ser315Thr (AGC => ACC) G -17 T 3 1.92 

His526Leu (CAC=>CTC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 2 1.28 

His526Cys (CAC =>TGC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 2 1.28 

His526Asp (CAC=>GAC) SM SM 1 0.64 

His526Asn (CAC=>AAC) SM SM 1 0.64 

His526Arg (CAC=>CGC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

His526Asn (CAC=>AAC), 

Phe505Leu (TTC =>TTA) 

Ser315Thr (AGC => ACC) C -15 T 1 0.64 

Asp516Val (GAC=>GTC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 12 7.70 

Asp516Tyr (GAC=>TAC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

Asp516Tyr (GAC=>TAC) SM SM 1 0.64 

Asp516Ile (GAC=>ATC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

Gln513Glu (CAA=>GAA) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

Ser522Leu (TCG=>TTG) Ser315Thr (AGC => ACC), 

Gly273Gly (GGT=>GGC) 

SM 1 0.64 

Leu533Pro (CTG=>CCG) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

Ile572Tyr (ATC =>TAC) Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

deleção do codon 518 

(AAC=>del) 

Asp381Asn (GAC => AAC) SM 1 0.64 

Deleções dos códons 517 e 
518  

Asp516Asn (GAC=>AAC) 
Met515Gln (ATG=>CAG) 

Ser315Thr (AGC => ACC) SM 1 0.64 

SM SM SM 3 1.92 
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Total   156 100,00 

SM: Sem Mutação; A: Adenina; C: Citosina; G: Guanina; T: Timina; Ala: Alanina; Asn: Asparagina; Arg: Arginina; 
Asp: Ácido Aspártico; Cys: Cisteina; del: deleção; Gln: Glutamina; Glu: Ácido Glutâmico; Gly: Glicina; His: 
Histidina; Ile: Isoleucina; Leu: Leucina; Phe: Fenilalanina; Pro: Prolina; Ser: Serina; Thr: Treonina; Trp: Triptofano; 
Tyr: Tirosina; Val: Valina. Fonte: MATSUI et al., 2020 

 

4.3 Análises dos sequenciamentos dos fragmentos dos genes gyrA, 

gyrB e rrs frente aos resultados dos testes de susceptibilidade aos fármacos 

de 2a linha pelo sistema automatizado o BD BACTECTM MGITTM 960 

Dos 156 isolados de M. tuberculosis, 27 (17,3%) foram caracterizados 

fenotipicamente como pré-XDR, sendo que, 26 apresentaram resistência às Fqs 

(Ofx e/ou Lfx) e tiveram as QRDRs dos genes gyrA e gyrB sequenciadas e um 

isolado mostrou resistência aos aminoglicosídeos (Cm e Am) e teve o gene rrs 

sequenciado.  

Dos 26 isolados resistentes às Fqs, 23 apresentaram mutações em QRDR do 

gene gyrA sendo que em 15 isolados (57,7%) foram detectadas mutações no códon 

94 de QRDR de gyrA (Tabela 5). Foi observado o polimorfismo Ser95Thr em gyrA 

em quatro isolados. As análises das sequências de QRDR do gene gyrB 

identificaram a mutação Asn499Asp em dois (7,7%; 2/26) isolados com resistência à 

Fqs.  

Discordâncias entre os resultados do teste fenotípico e do sequenciamento 

foram identificadas em isolados pré-XDR: em um isolado não foram detectadas 

mutações em QRDR dos genes gyrA e gyrB (Tabela 5), no outro isolado pré-XDR 

resistente apenas aos aminoglicosídeos não foram identificadas mutações no gene 

rrs (Tabela 5); e em dois isolados com resistência a Ofx foram identificadas 

mutações em gyrA, entretanto, não foram identificadas mutações no códon 315 do 

gene katG e na região promotora fabG-inhA.  

Dos 156 isolados de Mtb var tb, 14 (9%) foram classificados fenotipicamente 

como XDR, e todos com mutações no QRDR do gene gyrA e/ou gyrB, descritas na 

Tabela 5. 

Em QRDR de gyrA foi identificado o polimorfismo Ser95Thr em 57,1% (8/14) 

dos isolados XDR e em 50% dos isolados estudados a mutação detectada foi 

Asp94Gly. As mutações Asp449Val e Asn499Asp detectadas em QRDR do gene 

gyrB foram encontradas, respectivamente em 4 (28,6%) e 2 (14,3%) dos isolados 

XDR. Sob este contexto, em todos os isolados XDR foram detectadas mutações em 
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QRDR de gyrA e gyrB indicando que não houve discordância entre os resultados 

nos métodos fenotípicos e genotípicos relacionados à resistência à Fqs. 

É importante destacar que a mutação Asp449Val no gene gyrB, encontrada 

em quatro isolados, ainda não foi descrita. O fenótipo de resistência destes isolados 

foi confirmado, a partir da repetição de todos os procedimentos e do TS com Lfx. 

Dos 14 isolados XDR, o gene rrs foi analisado e foi identificada a mutação 

A1401G em 10 isolados (71,4%), e quatro isolados foram discordantes nos 

resultados do teste fenotípico e do sequenciamento.  

Não observamos discordâncias entre os resultados dos testes fenotípicos dos 

fármacos de 1ª linha e dos sequenciamentos dos genes estudados nos isolados 

XDR. 
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Tabela 5: Mutações identificadas nos fragmentos dos genes gyrA, gyrB e rrs de 

isolados de M. tuberculosis var. tuberculosis pré-XDR e XDR. 

 Mutações 
Códon e alteração do aminoácido 

 Número de 
Isolados 

% 
Perfil de 

Resistência 
gyrA gyrB rrs 

 Ala90Val 
(GCG=> GTG), 

SM SM 4 14.8 

 Ser91Pro 
(TCG=> CCG), 

SM SM 
4 14.8 

 Asp94Gly 
(GAC=> GGC), 

SM SM 11 40.7 

Pre-XDR Asp94Asn 
(GAC=> AAC), 

SM SM 
3 11.1 

 Asp94Asn 
(GAC=> AAC), 

Lys526Lys 
(AAG=>AAA) 

SM 1 3.7 

 SM# Asn499Asp 
(AAC=>GAC) 

SM 2 7.4 

 SM# SM SM 2* 7.4 

 Total   27 100 

 Gly88Ala 
(GGC=> GCC) 

SM A1401G 1 7.1 

 Asp94Gly 
(GAC=> GGC),  SM 

A1401G 
5 35.7 

XDR SM# Asp449Val   
(GAT=> GTT) 

A1401G 4 28.6 

 Asp94Gly 
(GAC=> GGC, 

SM# 

SM SM 2 14.3 

 SM# Asn499Asp  
(AAC=> GAC) 

SM 2 14.3 

 Total   14 100 

*um isolado resistente ao aminoglicosídeo e um isolado resistente à Fq; #Isolados com polimorfismo Ser95Thr 

(Não confere resistência); SM: Sem mutação; A: Adenina; C: Citosina; G: Guanina; T: Timina; Ala: Alanina; Asn: 
Asparagina; Asp: Ácido Aspártico; Gly: Glicina; Pro: Prolina; Ser: Serina; Thr: Treonina; Val: Valina. Fonte: 
MATSUI et al., 2020 
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4.4 Análise dos isolados discordantes 

Numa segunda etapa do estudo, foram avaliados os 21 isolados com 

resultados discordantes entre o método genotípico e o fenotípico para a resistência à 

INH, três isolados com discordâncias para RIF (Tabela 3), um isolado pré-XDR 

discordante para Fq e cinco isolados discortantes para aminoglicosídeos. 

Os TS de 1ª e 2ª linhas foram repetidos, desde o descongelamento do isolado 

até o teste propriamente dito. Os resultados fenotípicos foram concordantes com os 

resultados anteriores, exceto para o isolado pré-XDR com discordância ao 

aminoglicosídeo que teve seu fenótipo modificado para sensível o que confirma a 

ausência de mutação no gene rrs. 

Isolados com fenótipos confirmados pelo TS tiveram seus DNAs extraídos da 

cultura com e sem o fármaco e foram submetidos ao LPA e novos sequenciamentos. 

Apenas em um isolado MDR crescido na presença de INH foi detectada a mutação 

C-15T na região promotora fabG-inhA e no isolado pré-XDR foi identificada a 

mutação Ala90Val em gyrA quando cultivado na presença de Lfx. 

 

4.5 Análise de heteroresistência 

O isolado MDR e o isolado pré-XDR em que foram identificadas as mutações 

quando crescidos na presença dos fármacos foram submetidos ao RFLP utilizando a 

sonda IS6110 e observamos que não houve diferenças nos perfis genéticos, indicando 

que existem subpopulações de Mtb var tb, mas com características distintas de 

susceptibilidade aos fármacos (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Padrões de RFLP- IS6110 de um isolado MDR (266/2016) e isolado pré-

XDR (109/2016).  

NStrain: número do isolado, DR: Resistência ao fármaco; CON: controle; INH: isoniazida; LFX: levofloxacina. 

Fonte: MATSUI et al., 2020 
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4.6 Desfecho do tratamento 

Dos 106 pacientes analisados, 90 possuíam TB-MDR e as maiores 

frequências ocorreram em indivíduos do sexo masculino (72,2%), e e nos casos de 

TB-pré-XDR e TB-XDR 54,5% e 60% eram mulheres, respectivamente. 

A faixa etária frequentemente afetada foi entre 30 a 59 anos (MDR, 59,6%; 

pré-XDR, 63,6%; XDR,60%), e a maioria diagnosticada com TB pulmonar (MDR, 

95,4%; pré-XDR, 100%; XDR, 100%), HIV negativo (MDR, 83,5%; pré-XDR, 80%; 

XDR, 75%). Com relação ao comportamento de risco e as comorbidades, o 

tabagismo foi frequente em pacientes com TB-MDR (18,4%) e a Diabetes Mellitus foi 

observado em 11,5% em pacientes com a mesma resistência. Quando todos os 

comportamentos de risco e a Diabetes Mellitus foram associados observamos que 

houve maior frequência em pacientes com TB-XDR (40%) (Tabela 6). 

A história prévia de TB foi verificada em 60,2% dos pacientes com TB-MDR, 

54,5% dos pacientes com TB-pré-XDR e 80% dos pacientes com TB-XDR. A 

recidiva foi observada apenas em pacientes com TB-MDR (23,9%) e o retratamento 

foi observado em 36,3% dos pacientes com TB-MDR, 54,5% dos pacientes com TB-

pré-XDR e 80% dos pacientes com TB-XDR (Tabela 6). 

Os desfechos de tratamento foram coletados de 92 pacientes, sendo que 77 

foram diagnosticados com TB-MDR, 10 com TB-pré-XDR e cinco com TB-XDR, e 

destes, 67 pacientes obtiveram desfecho com sucesso, sendo que 62 foram 

considerados curados e cinco pacientes em tratamento favorável. Os grupos TB-

MDR e TB-pré-XDR apresentaram taxas altas de desfechos com sucesso (76,6% e 

60%, respectivamente) em relação ao grupo TB-XDR (50%). Dos 92 pacientes, 25 

apresentaram desfecho sem sucesso com 15 óbitos (Tabela 6). 
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Tabela 6: Perfil Sócio-demográfico e características clínicas de 106 pacientes com 

TB resistente a fármacos do Estado de São Paulo.  

 

Características 

TB-MDR (n=90) TB-pre-XDR (n=11) TB-XDR (n=5) 

2016 2017 n %  2016 2017 n %  2016 2017 N %  

Gênero (n=106)                

  Masculino 35 30 65 72.2  4 1 5 45.5  2 - 2 40.0  
  Feminino 12 13 25 27.8  5 1 6 54.5  2 1 3 60.0  

Etnia (n=99)                

  Branco 16 19 35 42.2  3 1 4 36.4  3 1 4 80.0  
  Mulato 21 14 35 42.2  4 1 5 45.5  1 - 1 20.0  

  Negro 6 7 13 15.6  2 - 2 18.1  - - - -  
  Sem informação 4 3 7   - - -   - - -   

Idade (anos) (n=105)                

  15-29 11 10 21 23.6  3 - 3 27.3  - 1 1 20.0  
  30-59 31 22 53 59.6  5 2 7 63.6  3 - 3 60.0  

  ≥ 60 5 10 15 16.8  1 - 1 9.1  1 - 1 20.0  
  Sem informação - 1 1   - - -   - - -   
  Média±Desvio Padrão 44.76±15.10  39.45±12.93  45±13.81  

Nível de escolaridade (anos) 
(n=86) 

               

  1 a 7 22 13 35 48,6  4 1 5 45.5  3 - 3 60.0  
  8 a 14 15 21 36 50.0  3 1 4 36.4  1 1 2 40.0  
  15 ou mais - 1 1 1.4  2 - 2 18.1  - - - -  

  Sem informação 10 8 18        - - -   

Forma clínicaTB (n=104)                

  Pulmonar 44 40 84 95.4  9 2 11 100.0  4 1 5 100.0  
  Extrapulmonar 2 - 2 2.3  - - -   - - - -  
  Pulmonar+Extrapulmonar - 2 2 2.3  - - -   - - - -  

  Sem informação 1 1 2   - - -   - - -   

Status para HIV (n=99)                

  Negativo 36 35 71 81.8  7 1 8 80.0  2 1 3 75.0  
  Positivo 5 4 9 11.4  - - - -  - - - -  
  Não realizou o teste 3 2 5 6.8  2 - 2 20.0  1 - 1 25.0  

  Sem informação 3 2 5   - 1 1   1 - 1   

Comorbidades (n=102)                

  Uso de álcool 2 1 3 3.4  - - - -  - - - -  
  Uso de droga 3 1 4 4.6  - 1 1 10.0  - - - -  
 Tabagismo 9 7 16 18.4  1 - 1 10.0  - - - -  

  Diabetes Mellitus 4 6 10 11.5  1 - 1 10.0  - - - -  
  Uso de álcool e droga + 
Diabetes Mellitus + tabagismo 

17 6 23 26.4  2 - 2 20.0  2 - 2 40.0  

  Nenhuma 8 14 22 25.3  4 - 4 40.0  2 1 3 60.0  
  Outras 3 6 9 10.4  - 1 1 10.0  - - - -  
  Sem informação 1 2 3   1 - 1   - - -   

História previa de TB (n=104)                

  Não  20 15 35 39.8  3 2 5 45.5  - 1 1 20.0  

  Sim 26 27 53 60.2  6 - 6 54.5  4 - 4 80.0  
  Sem informação 1 1 2   - - -   - - -   

Grupo de tratamento (n=104)                

  Novo Caso 20 15 35 39.8  3 2 5 45.5  - 1 1 20.0  
  Recidiva 8 13 21 23.9  - - - -  - - - -  

  Retratamento 18 14 32 36.3  6 - 6 54.5  4 0 4 80.0  
  Sem informação 1 1 2   - - -   - - -   

Desfecho do tratamento (n=92) 
  Com sucesso 29 30 59 76.6  4 1 5 50.0  2 1 3 60.0  
  Sem sucesso 11 7 18 23.4  4 1 5 50.0  2 - 2 40.0  

  Sem informação 7 6 13   1 - 1   - - -   

Óbito (n=98)                

  Não 38 35 73 88.0  5 2 7 63.6  3 1 4 80.0  
  Sim 6 4 10 12.0  3 - 4 36.4  1 - 1 20.0  
  Sem informação 3 4 7   1 - 1   - - -   

TB: tuberculose, MDR: multidroga resistente, XDR: extensivamente resistente. Fonte: MATSUI et al., 2020 
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4.7 Evolução da resistência 

Dos 106 pacientes incluídos neste estudo, 10 tiveram mais de um isolado que 

foram fenotipicamente avaliados pelos testes de susceptibilidade aos fármacos de 1a 

e/ou 2a no período de 2012 a 2017. A identificação dos pacientes, o número de 

isolados a cada ano e os tipos de resistência de cada isolado estão descritos na 

Tabela 7. 

Destes 10 pacientes, em oito foram observadas progressões nos tipos de 

resistências (de MDR para pré-XDR e pré-XDR para XDR) durante o período em 

que foram avaliados fenotipicamente (Tabela 7). 

Do paciente 62 foram obtidos: um isolado monoresistente à INH em 2012 e 

dois isolados MDR em 2013 e 2017, a mudança do tipo de resistência foi 

ocasionada pela mutação Ser531Leu em RRDR. E foi observado que o último 

tratamento a que o paciente submeteu falhou e não retornou para realizar outro 

tratamento. 

A resistência à Fq foi responsável fenotipicamente pela alteração de MDR 

para pré-XDR nos pacientes 36, 50, 59; e nos isolados pré-XDR destes pacientes 

foram detectadas mutações em QRDR de gyrA que não estavam presentes nos 

seus isolados MDR. E os pacientes 50 e 59 foram a óbito e o paciente 36 continuou 

o tratamento depois de várias falhas de tratamento e abandono. 

A mudança de pré-XDR para XDR observada nos isolados dos pacientes 5, 

18, 72 e 84 ocorreu devido à detecção da resistência aos aminoglicosídeos nos 

isolados XDR que possuíam a mutação A1401G em rrs. Nenhuma informação sobre 

o tratamento e desfecho do paciente 72 foi encontrada. Os pacientes 05 e 84 estão 

em tratamento e o paciente 18 o houve falha no tratamento.  

No paciente 43 os isolados XDR apresentaram fenótipo resistentes aos 

aminoglicosídeos que não foi detectado nos isolados pré-XDR, e nenhuma mutação 

foi encontrada no gene rrs dos isolados XDR. Este paciente obteve desfecho 

favorável (cura). 

Em dois pacientes (61 e 62) os perfis de resistência foram mantidos em todos 

os seus respetivos isolados, um paciente veio a óbito e no outro foi relatado falha o 

tratamento. 
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Tabela 7: Descrição dos tratamentos dos pacientes do Estado de São Paulo que progrediram para outras formas de resistência de 

TB.  

ID 
Gênero/ 

Idade  

Ano do 
diagnóstico 
de MDR-TB  

Ano do 
diagnóstico 

de pré-
XDR-TB  

Ano do 
diagnóstico 
de XDR-TB 

Resistência 
aos 

fármacos  

Mutação – alvo 
gênico 

Regime de tratamento 
(ano, fármacos recebido e desfecho) 

Desfecho/ 
Ano 

Co-morbidades ou  
Comportamento de 

risco 

05 
H 
62 

- 2012 2015 
RIF, INH, Pza, 
Emb, Cm, Ofx, 

Lfx 

Asp516Val-rpoB, 
Ser315Thr-katG 
Asp94Gly-gyrA 

A1401G-rrs 
 

2010/2011: Emb, Et, Pza, Sm – Falha no tratamento 

2011/2014: Emb, Lfx, Pza, Trd, Sm - Falha no 
tratamento 
2014/2016: Am, Cfz, Cm, Et, Lzd, Mfx, Ofx, PAS, Trd – 

Falha no tratamento 2017/2018: Am, Bdq, Cfz, Et, Lzd, 
Mfx – Falha no tratamento 
2018: Cfz, Cla, Emb, Lzd, Mfx – Em tratamento 

Em 
tratamento  

Não há descrição 

18 
M 
41 

- 2012 2013 
RIF, INH, Pza, 
Emb, Ofx, Cm, 
Am, Can 

Ser531Leu-rpoB, 
Ser315Thr-katG  
Asp94Gly-gyrA 

A1401G-rrs 

2010/2012: Emb, Lfx, Pza, Sm, Trd – Falha no 

tratamento 
2012/2014: Am, Emb, Et, Lfx, Pza, Trd – Falha no 
tratamento 2014/2016: Cfz, Cm, Et, Lfx, Lzd, Mfx, PAS – 

Falha no tratamento 

Falha no 
tratamento 

2016 
Não há descrição 

36 
H 
29 

2014 2016 - 
RIF, INH, Pza, 

Emb, Lfx 

Ser531Leu-rpoB, 
Ser315Thr-katG 

Asp94Asn - gyrA 

2014: Emb, INH, Pza, RIF - Falha no tratamento 
2014/2015: Emb, Lfx, Pza, Sm, Trd - Falha no 
tratamento 

2015/2016: Am, Emb, Lfx, Pza, Trd - Falha no 
tratamento 
2016: Cfz, Cm, Et, Lzd, Mfz, Pza - Abandono 

2017: Cfz, Cm, Emb, Lzd, Mfx, Pza - Abandono 
2017/2018: Am, Cm, Et, Mfx, Pza, Trd - Abandono 
2018/2019: Am, Cfz, Et, Lzd, Mfx, Pza - Falha no 

tratamento 
2019: Am, Cfz, Et, Lzd, Mfx, Pza – Em tratamento 

Em 
tratamento 

2019 
Não há descrição 

43 
H 
48 

- 2014 2016 
RIF, INH, Pza, 
Esr, Ofx, Cm 

Ser531Leu-rpoB, 
Ser315Thr-katG 
Asn499Asp gyrB 

2013/2014: Emb, Lfx, Pza, Sm, Trd – Falha no 

tratamento 
2014/2107: Cfz, Cm, Lzd, Mfx, PAS – Falha no 
tratamento 

2017/2019: Am, Cfz, Cla, Cm, Emb, Lzd, Mfx - Cura 

Cura 
2019 

Não há descrição 
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50 
H 
66 

2013 2015 - 
RIF, INH, Emb, 
Pza, Est, Ofx 

Ser531Leu-rpoB, 

Ser315Thr-katG 
Asp94Gly gyrA 

2013/2014: Emb, INH, Pza, RIF – Falha no tratamento 
2014/2015: Cm, Emb, Lfx, Pza, Est, Trd - Falha no 

tratamento 
2015/2017: Am, Cfz, Emb, Et, Lfx, Lzd, Mfx, PAS, Pza, 
Trd - Falha no tratamento 

2017: Cm, Emb, Mfx – Óbito 

Óbito 
2017 

Hepatite B e C 

59 
M 
27 

2014 2016 - 
RIF, INH, Emb, 

Pza, Ofx, Lfx 

Ser531Leu-rpoB, 
Ser315Thr-katG 

Asp94Gly gyrA 

2014/2016: Am, Emb, Lfx, Pza, Trd – Falha no 
tratamento 

2016: Am, Cfz, Et, Lzd, Mfx – Óbito 

Óbito 
2016 

Não há descrição 

61 
H 
50 

2013 - - RIF, INH 
Ser531Leu-rpoB, 

C-15T-inhA 

2013: Emb, INH, Pza, RIF – Falha no tratamento 
2013/2015: Emb, Lfx, Pza, Est, Trd – Cura 
2017/2019: Cm, Emb, Et, Lfx, Pza, Trd – Óbito 

Óbito 
2019 

Abuso de álcool e 
tabagismo 

62 
H 
58 

2013* - - RIF, INH Ser531Leu-rpoB 

2013: Emb, Lfx, Pza, Est, Trd - Abandono 

2015: Am, Emb, Lfx, Pza, Trd - Abandono 
2017: Cm, Et, Lfx, Pza, Trd – Falha no tratamento 

Falha no 
tratamento 

2017 
Não há descrição 

72 
H 
36 

- 2013 2016 
RIF, INH, Pza, 
Emb, Lfx, Can 

Ser531Leu-rpoB, 
Asp94Gly-gyrA 

A1401G rrs 
None reported 

Não há 
descrição 

Não há descrição 

84 
M 
53 

- 2012 2014 
RIF, INH, Cm, 

Am, Can, Ofx 

His526Tyr-rpoB, 
Ser315Thr-katG, 

Asp449Val gyrB 
A1401G rrs, 

2014/2015: Cfz, Cm, Et, Lzd, Mfx, PAS - Abandono 

2016: Cfz, Et, Lzd, Mfx, PAS  – Abandono 
2018: Bdq, Cfz, Lzd, Mfx, Pza – Em tratamento 

Em 
tratamento 

2018 

Diabetes mellitus, 
Tabagismo 

* Paciente com um isolado de 2012 somente com resistência Isoniazida; Am:Amicacina; Bdq:Bedaquilina; Can:Canamicina; Cfz:Clofazimina; Cm:Capreomicina;  

Emb:Etambutol; Sm:Estreptomicina; Et:Etionamida; INH:Isoniazida; Lfx:Levofloxacina; Lzd:Linezolida; Mfx:Moxifloxacino; Ofx:Ofloxacina; PAS:Ácido ρ-aminossalicítico; 

Pza:Pirazinamida; RIF:Rifampicina; Trd:Terizidona;. M: Mulher; H: Homem. Fonte: MATSUI et al., 2020.    
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5. DISCUSSÃO 

A utilização de métodos moleculares na detecção rápida de isolados 

resistentes de M. tuberculosis var. tuberculosis constitui uma estratégia válida para 

contornar as dificuldades de diagnóstico e tratamento que acompanham este 

problema de saúde pública. Neste trabalho, descrevemos a frequência de mutações 

dos principais genes que conferem resistência aos fármacos anti-TB de 1a linha e/ou 

2a linha de isolados de M. tuberculosis var. tuberculosis e sua correlação com os 

dados fenotípicos, bem como as características sócio-demográfica e a progressão 

da resistência nos pacientes portadores de TB-MDR.  

O teste fenotípico de susceptibilidade via sistema automatizado BACTEC 

MGIT 960 (GIAMPAGLIA; MARTINS; VIEIRA; et al., 2007; PALOMINO et al., 1999; 

RÜSCH-GERDES et al., 1999; SCARPARO et al., 2004) é considerado método 

padrão ouro disponível no Brasil, validado pela ANVISA e endossado pela OMS 

(BRASIL; SAÚDE, 2011; WHO, 2019); e atualmente, os métodos genotípicos são 

utilizados para a detecção de mutações associados às resistências aos fármacos. 

Várias metolodogias podem ser empregadas (como LPA, sequenciamento) e elas 

apresentam a vantagem de fornecer resultados mais rápidos quando comparados 

aos métodos fenotípicos (SOINI; MUSSER, 2001). 

Em face destas evidências, ao empregar a técnica de sequenciamento em 

isolados de M. tuberculosis var. tuberculosis resistentes à RIF, verificou-se uma 

frequência de 97,4% de mutações em RRDR, região do gene rpoB que, ao ser 

mutada, confere resistência ao fármaco (ARBEX et al., 2010), indicando que houve 

concordância entre os métodos analisados.  

A análise da literatura mostra variação na frequência de mutações nesta 

região. Perizzolo e colaboradores (2012) analisaram 121 isolados M. tuberculosis 

var. tuberculosis MDR de 2004 a 2006 provenientes de pacientes que moravam no 

Rio Grande do Sul e 87,6% destes isolados apresentaram mutações na região 

RRDR (PERIZZOLO et al., 2012); Gonçalves e colaboradores (2012) analisaram 75 

isolados resistentes à RIF de 2008 a 2009 provenientes de pacientes que residiam 

em São Paulo e todos (100%) apresentaram mutações na referida região do gene 

rpoB (GONÇALVES et al., 2012). Prim e colaboradores (2015) analisaram 53 

isolados M. tuberculosis var. tuberculosis MDR de 2008 a 2012 provenientes de 

pacientes que moravam em Santa Catarina e 94,3% dos isolados apresentaram 

mutações na região RRDR (PRIM et al., 2015). Ao analisar um número maior de 
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isolados M. tuberculosis (156), este estudo proveu valor semelhante (96%) aos 

reportados nos estudos genéticos realizados por Telenti e colaboradores (1993) e 

Prim e colaboradores (2015) (PRIM et al., 2015; TELENTI et al., 1993), reforçando 

que RRDR é um bom preditor para resistência de RIF em isolados de M. 

tuberculosis MDR.  

 Neste trabalho, entre as mutações identificadas no gene rpoB, a mais 

predominante foi Ser531Leu, presente em 71,7% dos isolados. De forma 

semelhante ao observado na frequência das mutações em RRDR, esta mutação 

varia na literatura, estando presente em 57,8%, 58,5% e 64% dos isolados 

estudados por Perizzolo e colaboradores (2012), Prim e colaboradores (2015) e 

Gonçalves e colaboradores (2012), respectivamente (GONÇALVES et al., 2012; 

PERIZZOLO et al., 2012; PRIM et al., 2015).  

A mutação Asp516Val foi a segunda mutação mais encontrada em RRDR, 

(7,9%) e este dado foi semelhante ao estudo de Perizzolo e colaboradores (2012) 

que identificou em 8% dos isolados obtidos de pacientes do Rio Grande do Sul, mas 

contrasta com o trabalho de Prim e colaboradores (2015), que verificou a presença 

da mutação em apenas 1,9% dos isolados (PERIZZOLO et al., 2012; PRIM et al., 

2015). 

Evidenciou-se também um isolado previamente caracterizado como 

monorresistente à INH mas que apresentou mutação em RDDR de rpoB. Uma 

análise mais detalhada revelou que o paciente estava infectado com dois isolados 

diferentes que foram coletados com um intervalo de um mês entre eles, sendo que a 

primeiro isolado apresentou fenótipo sensível a RIF e a segundo foi resistente ao 

fármaco, sugerindo que havia mais de uma população micobacteriana presente no 

primeiro isolado analisado e que a população resistente estava em menor número e 

por isso não foi detectada pelo teste de susceptibilidade aos fármacos.  

Metcalfe e colaboradores (2017), mostraram que a seleção de micobactérias 

fenotipicamente distintas e com perda de micobactérias resistentes numa população 

mista ocorreu quando os isolados foram re-inoculados em meio sem o fármaco 

(METCALFE et al., 2017). No presente trabalho, este processo foi feito para a 

realização do primeiro sequenciamento e pode ter sido a causa da discordância em 

isolados fenotipicamente resistentes à INH ou RIF que não foram identificadas 

mutações. Além disso, existe o fato de que a administração de RIF durante o 

tratamento deste paciente provavelmente selecionou a população resistente 
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identificada no segundo isolamento, desta forma, o teste molecular foi capaz de 

identificar a resistência (mutação) antes do teste fenotípico. 

Relatos descrevem que mutações fora de RRDR são encontradas em 

aproximadamente 5% dos isolados RIF resistentes (AHMAD; MOKADDAS, 2014; 

ZAW; EMRAN; LIN, 2018), no nosso estudo foram identificadas mutações fora da 

RRDR em 2,56% dos isolados, portanto é de suma importância que hajam esforços 

para expandir a análise molecular do gene rpoB para evitar a discordância entre os 

métodos fenotípicos e genotípicos como foi observado nos dois isolados 

discordantes para o fármaco. 

A revisão sistemática da literatura entre Janeiro de 2000 e Agosto de 2013 

realizada por Seifert e colaboradores (2015), reporta que 64,2% dos isolados com 

resistência à INH possuem mutações no códon 315 do gene katG (SEIFERT et al., 

2015). Este códon codifica o resíduo de serina (Ser) que está envolvida na interação 

do fármaco INH com a enzima catalase-peroxidase sintetizada pelo gene katG e 

quando ocorre troca de aminoácido devido a uma mutação no gene, pode ocorrer a 

redução da afinidade entre elas, causando a resistência (BERTRAND et al., 2004). 

Os estudos de isolados de M. tuberculosis de pacientes brasileiros realizados 

por Perizzolo e colaboradores (2012) e Gonçalves e colaboradores (2012) 

mostraram que as frequências de mutações no códon 315 do gene katG foram 

maiores que o resultado descrito na revisão sistemática de Seifert e colaboradores 

(2015), sendo identificadas, respectivamente, em 80,2% e 100% dos isolados 

estudados.  

Neste estudo, 73,7% dos isolados apresentaram mutações no gene katG, 

sendo que a mutação no códon 315 também foi a mais frequente corroborando com 

os trabalhos citados (PERIZZOLO et al., 2012; SEIFERT et al., 2015). Estes dados 

indicam que o melhor marcador para detectar isolados de M. tuberculosis MDR é o 

gene rpoB.  

Outra classe de fármacos utilizados no tratamento de TB resistente a RIF e 

TB-MDR são as Fqs, e de acordo com a OMS foi estimado que a resistência a Fq é 

responsável por 20,8% dos casos de TB resistentes aos fármacos, e este dado foi 

confirmado pelo nosso estudo no qual a resistência a Fq foi detectada em 25,6% 

(40/156) dos isolados resistentes estudados, (WHO, 2019).  

Quando nossos dados são comparados com um estudo anterior realizado na 

mesma região geográfica de 2011 a 2013 (GALLO et al., 2018), observamos uma 
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queda de 7% no número de casos resistentes a Fq, isso pode ser possível devido à 

implementação do teste de sensibilidade aos fármacos de 2ª linha na rotina de 

diagnóstico do NTM-IAL, iniciado em 2012, melhorando assim o diagnóstico de 

resistência e consequentemente esquemas de tratamentos mais adequados e 

eficazes. 

Relatos da literatura apontam para mutações no fragmento QRDR do gene 

gyrA como associadas à resistência em M. tuberculosis (ALMEIDA; PALOMINO, 

2011; MIOTTO et al., 2017, 2018; ZHANG, Y; YEW, 2009). Em concordância, 

verificou-se a presença de mutações nos códons 90, 91 e 94 no QRDR em 30 

isolados estudados, sendo a mutação Asp94Gly identificada em 42,3% (11/26) dos 

isolados pré-XDR resistentes a FQ, este valor é substancialmente elevado em 

relação a frequência de 21-32% descrito pela revisão sistemática realizada por 

Avalos e colaboradores (2015) que analisou dados de 18 países na Ásia, África, 

América do Norte e Europa, mas não do Brasil. Além dos códons citados, foi 

identificada a mutação Gly88Ala em um isolado XDR, previamente descrita por 

Miotto e colaboradores como associada à resistência à Ofx (AVALOS et al., 2015; 

MIOTTO et al., 2017).  

Não há relatos na literatura sobre a associação com a resistência às Fqs da 

mutação Asp449Val em gyrB identificada no nosso estudo. No entanto, os testes de 

susceptibilidade foram repetidos e as resistências foram confirmadas, desta forma, 

podemos inferir que esta mutação no QRDR de gyrB pode estar relacionada com a 

resistência as Fqs mas novos estudos devem ser realizados para verificar se esta 

mutação está envolvida com a resistência a Fqs. 

A análise da resistência aos aminoglicosídeos demonstrou divergência entre 

os métodos genotípico e fenotípico, dos 16 isolados XDR, 4 isolados apresentaram 

discordâncias entre os resultados genotípico e fenotípico para a resistência à Cm, e 

nenhuma mutação no gene rrs. De acordo com a revisão sistemática realizada por 

Georghiou e colaboradores (2012), a resistência fenotípica para Am, Can e/ou Cm 

foi associada a outros alvos como a região promotora do gene eis e o gene gidB 

(GEORGHIOU et al., 2012). Malinga e colaboradores (2016) descreveram que a 

resistência a estes fármacos também ocorreu por mutações em genes que ativam as 

bombas de efluxo (whiB7, Rv1258c) (MALINGA et al., 2016), sob este contexto, os 

isolados  com resistência confirmada ao aminoglicosídeo Cm podem apresentar 

mutações nestes alvos não avaliados neste estudo. 
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Com relação aos isolados discordantes, identificamos neste estudo vinte e um 

isolados que não apresentaram mutações no códon 315 do gene katG e no promotor 

fabG-inhA, e deste grupo, dois isolados também não apresentaram mutação em 

RRDR do gene rpoB. Mediante a esta situação, uma nova abordagem foi seguida e 

consistiu em analisar as sequências de DNAs destes isolados crescidos com (INH 

ou RIF) e sem os fármacos, e em apenas um isolado foi detectada a mutação no 

promotor fabG-inhA quando crescido na presença de INH.  

A presença de população mista de bactérias (resistentes e sensíveis) resulta 

no fenômeno denominado heteroresistência (ZHENG et al., 2015) e representa um 

fator confundidor na associação entre dados fenotípicos e genotípicos. A presença 

de subpopulações com fenótipos distintos foi confirmada pelo RFLP-IS6110 

indicando a presença de heteroresistência neste isolado discordante para INH.  

A discordância nos isolados em que não foram identificadas mutações nos 

alvos gênicos estudados para INH, pode ser explicada pelo fato da resistência ao 

fármaco ser causada por mutações em outros genes que não foram investigados, 

como os genes: inhA, furA, kasA, e ndh (DOOKIE et al., 2018; LIU et al., 2018; 

SEIFERT et al., 2015).  

Um dos mecanismos que pode explicar a resistência nos isolados 

discordantes é a expressão de bombas de efluxo (MISHRA; DANIELS, 2013; 

NASIRI et al., 2017). Estudos de exposição de isolados INH-resistentes de M. 

tuberculosis var. tuberculosis sem mutações em katG ou fabG-inhA à INH 

demonstraram a super-expressão de vários genes de bombas de efluxo (NARANG 

et al., 2017), o que poderia explicar a resistência dos isolados que não possuem 

mutações nos alvos estudados.  

 Os métodos genotípicos de detecção da resistência a INH geralmente 

são baseados nas mutações no códon 315 que resultam na substituição de serina 

(Ser) por treonina (Thr), e mutações na posição -15 da região promotora fabG-inhA. 

Neste contexto, os 21 isolados discordantes seriam caracterizados como sensíveis, 

criando outra situação preocupante caso estes métodos sejam os únicos adotados 

para a realização do TS. Para resolver esta situação, autores sugerem: (i) adotar 

algoritmos com os métodos fenotípicos para os isolados com resultados sensíveis e 

que há suspeita de resistência (AHMAD et al., 2016; WANG et al., 2013), e (ii) 

atualizar os perfis de mutações associadas à resistência à INH para serem 
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identificadas nestes métodos genotípicos (TAKAWIRA et al., 2017). 

 Um isolado pré-XDR discordante também foi detectado no nosso 

estudo e teve o seu teste de susceptibilidade aos fármacos de 2a linha repetido e a 

resistência a Fq foi confirmada, e foi identificada mutação em Ala90Val em gyrA 

quando cultivado na presença do fármaco. Pelo RFLP-IS6110 foram observados os 

mesmos perfis genéticos entre o isolado cultivado com ou sem o fármaco, indicando 

que neste isolado também existia a heteroresistência.  

Mayer e Takiff (2014) demonstraram que heteroresistência tem sido 

encontrada em 20% ou mais dos isolados resistentes à Fq, podendo assim, causar a 

discordância fenotípica quando os método fenotípico e genotípico são utilizados 

(MAYER; TAKIFF, 2014). Devido à falta de sensibilidade dos testes moleculares 

para detectar mutações em isolados heteroresistentes à Fqs, a recomendação da 

OMS é que se a mutação for identificada o resultado deve ser acreditado, no 

entanto, se nenhuma mutação for identificada, o isolado deve ser testado quanto à 

resistência à Fq com um método fenotípico (CHRISTOPHER GILPIN, 2012; MAYER; 

TAKIFF, 2014). 

A partir dos nossos estudos observamos que para reduzir o erro no 

diagnóstico que pode ser causada pela heteroresistência seria importante que os 

testes genotípicos sejam realizados em isolados cultivados na presença e ausência 

do fármaco (PERIZZOLO et al., 2012; PRIM et al., 2015; SALVATO et al., 2019).  

É consenso que a análise de fragmentos de gene não permite a identificação 

de todas as mutações associadas as resistências, como uma alternativa, tem sido 

proposto o uso do sequenciamento de nova geração (NGS) que poderá analisar 

toda a extensão de genes associados às resistências o que minimizaria os erros nos 

testes genotípicos e consequentemente levaria a um tratamento mais efetivo. Além 

disso, tem sido mostrado que esta técnica tem sensibilidade para detecção de 

heteroresistência que causa confusão ao associar os resultados fenotípicos e 

genotípicos (OPERARIO et al., 2017). 

Comparando os dados deste estudo com os de Gallo e colaboradores (2018) 

foram observados diminuições nos números totais de pacientes com TB-MDR, TB-

pré-XDR e XDR-TB, acredita-se que com a implentação do teste de susceptibilidade 

aos fármacos de 2ª linha no Núcleo de Tuberculose e Micobacterioses do Instituto 

Adolfo Lutz de São Paulo houveram diagnósticos de resistências mais rápidos e 

precisos que contribuíram para as diminuições de casos de TB-pré-XDR e XDR-TB 
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(GALLO et al., 2018). 

De acordo com a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL; SAÚDE, 

2018, 2019a; WHO, 2019), o perfil socio-demográfico dos pacientes com TB 

evidencia o predomínio do sexo masculino e tal fato foi observado entre os pacientes 

com TB-MDR, pois a multidroga resistência tem como uma das causas a recidiva 

e/ou retratamento de TB e no nosso trabalho verificamos que dos 54 pacientes que 

já tiveram a doença anteriormente (história prévia de TB), 43 eram do sexo 

masculino, o que corresponde a 66% dos pacientes com TB-MDR avaliados. Em 

relação à TB-XDR, houve uma equivalência nos gêneros entre os pacientes, 

estando em consonância com os dados de Gallo e colaboradores (2018), dentre 

outros estudos (DALTON et al., 2012; GALLO et al., 2018; JEON et al., 2008; 

O’DONNELL et al., 2011; SURKOVA et al., 2012).  

O acesso à informação constitui um dos pilares do correto diagnóstico e 

tratamento da TB. Neste estudo, verificou-se baixo nível de escolaridade entre os 

pacientes avaliados e de acordo com alguns autores, esta característica pode 

prejudicar a aquisição de conhecimentos sobre a doença e percepção do paciente 

em relação aos sinais e sintomas da TB, retardando a busca pelo serviço de 

diagnóstico e tratamento (MACIEL et al., 2010; MESFIN et al., 2009; QUINTERO et 

al., 2018; VIEGAS; CARMO; DA LUZ, 2015). 

O desfecho de cura (sucesso) para TB-MDR no período de 2016 a 2017 foi de 

76,6% dado que corrobora com Gallo e colaboradores (2018), no entanto, esta taxa 

de sucesso no tratamento é superior ao reportado pela OMS em 2019 que foi de 

56% (GALLO et al., 2018; WHO, 2019).  

Dos pacientes com TB-MDR curados, cerca de 50% (29/60) possuíam 

isolados com as mutações Ser531Leu em RRDR de rpoB e Ser315Thr em katG que 

foram as mutações mais identificadas neste estudo. As taxas de sucesso nos 

tratamentos para TB-pré-XDR (50%) e TB-XDR (60%) no período de 2016 a 2017 

corroboram com os dados de Gallo e colaboradores (2018), no entanto, a taxa de 

sucesso para TB-XDR descrito pela OMS foi inferior ao relatado neste trabalho, de 

39% (GALLO et al., 2018; WHO, 2019). Com relação aos isolados que causaram 

TB-pré-XDR e TB-XDR nos pacientes que obtiveram a cura, a maioria possuía 

mutações em gyrA, e em apenas dois isolados caracterizados como XDR foi 

possível identificar mutação no gene rrs. 
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Em relação à evolução da resistência em isolados de um mesmo paciente, 

numa análise inicial, foram identificados 10 pacientes que possuíam isolados 

caracterizados fenotipicamente no período de 2012 a 2017, sendo que oito tiveram 

evolução da resistência. Observamos que a evolução da resistência MDR para pré-

XDR foi ocasionada pela aquisição de resistência a Fqs como já descrito por outros 

autores (KUMAR et al., 2016; SINGHAL et al., 2016).  

Sugerimoss que a evolução da resistência seja decorrente da falha no 

tratamento ou abandono como observado nos desfechos. Além disso, o uso indevido 

de Fq no tratamento de outras infecções ou em pacientes com TB-MDR pode 

contribuir com a seleção de subpopulações resistentes (GINSBURG et al., 2003; 

SINGLA et al., 2014).  

Em síntese, este trabalho evidenciou a distribuição de mutações que 

conferem resistência a fármacos em isolados de M. tuberculosis provenientes de 

pacientes residentes no Estado de São Paulo. Foram identificadas, pela primeira 

vez, mutações que conferem resistência às Fqs e aos aminoglicosídeos e que cuja 

validação futura será útil ao diagnóstico genotípico em isolados de M. tuberculosis 

provenientes de pacientes com TB resistente.  

Em conjunto, os dados deste trabalho demonstraram que, apesar de valioso, 

o método genotípico não deve ser realizado isoladamente, dada a possibilidade de 

mutações em sítios desconhecidos e a presença de heterorresistência em isolados 

de M. tuberculosis. Cabe mencionar que este trabalho apresenta limitações como a 

utilização de dados secundários das características dos pacientes que em alguns 

casos estavam incompletos, apenas pacientes diagnosticados com TB-MDR foram 

adicionados. O uso do método RFLP possui um baixo poder discriminatório para 

estimar agrupamentos em estudos populacionais, mas neste estudo, o método foi 

empregado para comparar os perfis de um mesmo isolado cultivado 

simultaneamente em meios com ou sem fármacos, reduzindo a chance de erros de 

classificação. Assim, é improvável que estas limitações tenham impacto nas 

conclusões do trabalho. 

 

 

 

 

 



 59 

6. CONCLUSÕES 

✓ Com base nas mutações estudadas, constatou-se que o fragmento RRDR do 

gene rpoB; o códon 315 do gene katG e a região -15 da região promotora 

fabG-inhA; e QRDR do gene gyrA são marcadores para resistência à 

rifampicina; isoniazida; e fluoroquinolonas, respectivamente. Com relação ao 

gene rrs os nossos dados não foram suficientes para associá-los à resistência 

aos aminoglicosídeos;  

✓ Verificou-se a existência de discordâncias entre os dados genotípicos e 

fenotípicos por mutações fora dos principais sítios associados a resistência ou 

por heteroresistência, demonstrando a necessidade dos ensaios fenotípicos 

em conjunto com ensaios moleculares; 

✓ Foi identificada pela primeira vez a mutação Asp449Val no gene gyrB; 

✓ Pacientes que possuem no seu histórico de tratamento vários retratamentos 

após abandono e/ou após falência podem promover a seleção de 

subpopulações de micobactérias durante a terapia, causando a evolução da 

resistência de MDR para pré-XDR e/ou XDR. 
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Anexo 1a: Aprovação do projeto pelo Conselho Técnico Científico (CTC) sob o 

número CTC 18-J/2017. 
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Anexo 1b: Aprovação do projeto pelo Conselho Técnico Científico (CTC) sob o 

cadastro provisório CTC-IAL-18-J/2017. 
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Anexo 2: Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto 

Adolfo Lutz de São Paulo sob o número 2.453.558 – Parecer consubstanciado do 

CEP.  
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Anexo 3: Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, sob o número 9172040516.  
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Anexo 4: Artigo publicado na Revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 
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