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RESUMO 

 

As crianças representam 10% dos casos de tuberculose (TB) no mundo e a confirmação 
bacteriológica nesse grupo continua um desafio, pois desenvolvem formas paucibacilares de 
TB pulmonar (TBP). Diferenciar casos de infecção latente da TB (ILTB) e TBP nem sempre é 
fácil. A prova tuberculínica (PT) e a dosagem de interferon gama (Igras) apresentam limitações 
e não diferenciam ILTB da TB ativa. Os biomarcadores despertam o interesse pelo potencial de 
uso em testes rápidos como os point of care (POC) testes. A parede celular do Mycobacterium 
tuberculosis é complexa, com lipídeos e proteínas capazes de estimular a síntese de 
anticorpos no hospedeiro. Esse estudo de corte transversal, com inclusões prospectivas, 
realizado de agosto de 2014 a junho de 2017, teve como objetivo avaliar se os níveis séricos 
das imunoglobulinas IgM anti- cardiolipina, - sulfatide, - ácido micólico, -proteína Mce 1A e IgG 
anti- proteína Mce 1A são capazes de diferenciar a ILTB de TBP em crianças e adolescentes. 
Os participantes foram divididos em 3 grupos: controle - contatos de TB, assintomáticos, 
radiografia de torax normal e PT negativa; ILTB - contatos de TB, assintomáticos, com 
radiografia de tórax normal e PT positiva e TBP - pacientes com sinais, sintomas, alterações 
laboratoriais e radiológicas sugestivas de doença ativa,  selecionados em unidades de saúde 
de seis municípios do estado do RJ, Brasil. Realizou-se a dosagem dos biomarcadores pelo 
teste Elisa no soro. A análise estatística foi realizada através do programa The Graphprism 
(version 5.0). Para a comparação dos níveis dos biomarcadores utilizou-se o teste de Kruskal-
Wallis, seguido de pós teste Dunn ou teste de Mann - Whitney e o teste T quando indicado. As 
variáveis categóricas foram analisadas pelo teste do qui-quadrado. O nível de significância foi 
estabelecido em p< 0,05. Com a análise da curva ROC avaliou-se a sensibilidade e a 
especificidade. Foram incluídos 107 pacientes entre zero e 19 anos, distribuídos nos grupos 
controle (n=20), ILTB (n=44) e TBP (n=43). A mediana de idade foi de 7 anos (intervalo 
interquartil=IIQ: 4,3 – 9) no grupo controle, 8,5 anos no ILTB (IIQ: 4 -11) e 11 anos no TBP (IIQ: 
1,9 -15), com p= 0,47,sem diferença entre os gêneros. Na amostra geral, o título de IgG Mce 
1A foi maior naqueles com TBP comparados àqueles com ILTB. A análise através da curva 
ROC evidenciou AUC= 0,73 com p= 0,0002. Para o cut-off de 0,26 DO (IC 95%= 0,628 – 
0,836) a sensibilidade foi de 72,09% e a especifidade de 63,64%. Ao compararmos o grupo 
TBP BACT+ (algum teste bacteriológico +) com ILTB, a sensibilidade foi de 73,7% e a 
especificidade de 63,7% e para TBP BACT+ vs controle, 73,7% e 70% respectivamente. Os 
anticorpos IgM anti cardiolipina, sulfatide, ácido micólico e proteína Mce 1A não discriminaram 
ILTB de TBP e seus níveis foram mais elevados no grupo controle. Os níveis de IgG Mce 1A 
foram mais elevados nas crianças e adolescentes com TBP se comparadas àquelas com ILTB, 
mostrando o potencial uso desse biomarcador como ferramenta inicial no diagnóstico de TB em 
pediatria. 

 

Palavras chave: Tuberculose, crianças, adolescentes, biomarcadores 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Children are estimated to account for 10% of tuberculosis (TB) cases worldwide.However, 
bacteriological confirmation in this group remains a challenge, as they most often develop 
paucibacillary forms of pulmonary TB (PTB). Additionally, the tuberculin skin test (TST) and 
interferon gamma release assays (IGRAs) present diagnostic limitations and do not differentiate 
LTBI from active TB. Serum biomarkers have been proposed as a potential alternative for use in 
rapid tests such as point of care (POC) tests. The cell wall of Mycobacterium tuberculosis is 
composed of lipids and proteins capable of stimulating the synthesis of antibodies in the host. 
This cross-sectional study, with prospective inclusions from August 2014 to June 2017, had the 
objective of evaluating whether serum levels of the biomarkers are capable of differentiating 
LTBI from pulmonary TB in children and adolescents. The participants were included at health 
units of six municipalities in the state of Rio de Janeiro, Brazil and divided into 3 groups: control 
-TB contacts, asymptomatic, with normal chest radiography and negative TST; LTBI - TB 
contacts, asymptomatic, with normal chest radiography and positive TST; and pulmonary TB - 
patients with signs, symptoms, laboratory and radiological findings suggestive of active disease. 
Serum anti-cardiolipin, -sulfatide, -mycolic acid, and -Mce1A IgM, and anti-Mce1A  IgGwere 
assayed by the ELISA method. Statistical analysis was performed using GraphPadPrism 
(version 5.0). The Kruskal-Wallis test was used to compare biomarkers levels, followed by the 
Dunn test or the Mann-Whitney test and the T test when indicated. Categorical variables were 
analyzed using chi-square tests. The level of significance was set at p <0.05. Sensitivity and 
specificity were assessed by analysis of the ROC curve. Of the 107 participants, 20 were 
classified as control, 44 as LTBI and 43 as PTB. The median age was 7 years (interquartile 
range = IQR: 4.3 - 9) in the control group, 8.5 years in the LTBI (IQR: 4 - 11) and 11 years in the 
PTB (IQR: 1.9 - 15), with p= 0.47. There was no difference between genders. In all age groups, 
the anti-Mce1A IgG titer was higher in those with PTB compared to those with LTBI. Analysis 
across the curve showed the AUC = 0.73 with p= 0.0002. For the cut-off of 0.26 OD (95% CI = 
0.628-0.88), sensitivity was 72.09% and specificity was 63.64%. When comparing the BACT+ 
PTB group with LTBI, sensitivity was 73.7% and specificity was 63.7% (cut-off = 0.26) and for 
the comparison of BACT+ PTB vs control, 73.7% and 70 % respectively. Anti-cardiolipin, 
sulfatide, mycolic acid and Mce1A IgM did not discriminate LTBI and PTB,and their levels were 
higher in the control group. Anti-Mce 1A IgG levels were higher in children and adolescents with 
PTB compared to those with LTBI, showing the potential use of these biomarkers as a tool for 
the diagnosis of TB in the pediatric group. 
 
 
Keywords: Tuberculosis, children, adolescents, biomarkers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O diagnóstico da tuberculose pulmonar (TBP) nas crianças, que representam cerca de 

10% do total de casos de tuberculose (TB), ainda continua um desafio, pricipalmente por nessa 

faixa etária predominarem as formas paucibacilares da doença (Marais, 2004; WHO, 2017). 

Assim, os testes bacteriológicos como a baciloscopia e a cultura costumam ter baixa 

sensibilidade (Nonyane et al., 2018). O teste rápido molecular (TRM) ou Gene Xpert®, 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2010, também tem mostrado 

resultados abaixo do esperado nessa faixa etária (WHO, 2014; Giang et al, 2015).  A prova 

tuberculínica (PT) e a dosagem de interferon gama (Igras - interferon gama release assays) 

têm limitações e não discriminam infecção latente de tuberculose (ILTB) de TB ativa. Embora 

os adolescentes apresentem formas de TBP mais similares aos adultos, com maior positividade 

da baciloscopia no escarro, em alguns casos, a pesquisa direta do bacilo pode ser negativa 

(Sant`Anna et al., 2013).  

 Em vista dessas dificuldades, os biomarcadores, que podem ser dosados em amostras 

diversas das secreções respiratórias, como o sangue, a urina e o ar exalado, surgem como 

possibilidade de serem utilizados em testes rápidos que facilitem o diagnóstico de TB 

(Jacobsen et al, 2008; Loots, 2016).  

No hospedeiro, os antígenos presentes na estrutura molecular do Mycobacterium 

tuberculosis são capazes de estimular o sistema imune humoral, além do celular, com a 

síntese de anticorpos específicos (Rao et al., 2015).   

Logo, o presente estudo avaliou se diferentes níveis séricos de anticorpos para os 

antígenos presentes na parede celular do M. tuberculosis, IgM anti - cardiolipina, anti - 

sulfatide, anti - ácido micólico e anti - proteína Mce 1A e IgG anti - proteína Mce 1A, são 

capazes de discriminar crianças e adolescentes com ILTB e TBP diagnosticados por critérios 

clínicos, radiológicos, laboratoriais e epidemiológicos (sistema de pontuação) ou que tiveram 

alguma comprovação bacteriológica.  
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2 REVISÂO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE 

 

 A TB, causada principalmente pelo M. tuberculosis, continua sendo um problema de 

saúde pública e estima-se que um quarto da população mundial seja infectada pelo M. 

tuberculosis. A TB está entre as 10 causas de morte no mundo e é a primeira quando se 

considera uma causa infecciosa isolada. A ocorrência é maior nos países menos desenvolvidos 

onde a situação é agravada pela pobreza, coinfecção TB-HIV, grandes aglomerações urbanas, 

desnutrição e acesso difícil aos serviços de saúde. As migrações frequentes e o surgimento de 

cepas do M. tuberculosis multirresistentes (MDR) também têm impacto no controle da doença 

(WHO, 2017; WHO, 2019a).  

 Estima-se que em 2018, ocorreram 10 milhões de novos casos de TB no mundo. Nesse 

período, houve 1,2 milhões de óbitos em indivíduos não infectados pelo HIV (redução de 27% 

se comparada ao ano 2000) e 251.000 em coinfectados (redução de 60% comparado ao ano 

2000). Globalmente, a taxa de coinfecção TB-HIV foi de 8,6% (WHO, 2019a). 

 Globalmente, as crianças representam 11% do total de casos de TB, correspondendo a 

aproximadamente 1.000.000 de novos casos em 2018. No período, foram relatados 173.000 

óbitos em crianças e adolescentes (< 14 anos)  não infectados pelo HIV (WHO, 2019a).  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

A Figura 1 mostra as regiões do mundo e suas respectivas taxas de incidência de TB em 2018, 

segundo relato da OMS (WHO, 2019). 

Figura 1 - Distribuição dos casos (taxa de incidência) de TB no mundo, 2018. 

 

Fonte: Global Tuberculosis Report. WHO, 2019. 

 

 O Brasil está entre os 30 países com maior carga de TB no mundo. Em 2018, a taxa de 

incidência, incluindo os casos de coinfecção TB-HIV foi estimada em 45/100.000 habitantes, 

com 82.409 (casos novos e recaídas). Nesse período, ocorreram 2.500 novos casos de TB 

MDR, com uma taxa de incidência de 1,2/100.000 habitantes. A taxa de mortalidade, excluindo 

TB-HIV foi de 2,3/100.000 habitantes, com 4.800 óbitos (excluindo TB/HIV). A taxa de TB-HIV 

foi de 11,5% (WHO, 2019a).  

O estado do Rio de Janeiro (RJ) está entre as unidades federadas com maior número de 

casos de TB no país. Em 2016, a taxa de incidência de TB foi de 63,5 /100.000 habitantes e a 

taxa de mortalidade foi de 4,4/100.000 habitantes, ambas maiores que as médias nacionais 

(BRASIL, 2018a).  

Nos municípios, cujas unidades de saúde participaram do nosso estudo, as taxas de 

incidência de TB, em 2017, variaram de 40,3 a 92,7/100.000 habitantes, e as maiores taxas 

ocorreram no município do Rio de Janeiro (BRASIL, 2018a).   
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2.2 AS MICOBACTÉRIAS 

 

As micobactérias estão incluídas no gênero Mycobacterium, como sugerido por 

Lehmann e Neumann em 1896, e fazem parte da família Mycobacteriaceae.  Esse gênero inclui 

142 espécies e 11 subespécies (Wildner et al., 2011) dentre eles o M. leprae, as espécies que 

compõem o complexo M. tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, Bacille Calmette–Guérin -

BCG, M. africanum, M. microti, M. pinnipedii e M. canettii) e as micobactérias não tuberculosas 

(Brosch et al, 2002; Ueki et al, 2004). Quanto à patogenicidade em humanos, as micobactérias 

são classificadas em estritamente patogênicas (complexos M. tuberculosis e M. leprae), 

potencialmente patogênicas e raramente patogênicas, sendo estas compreendidas no grupo de 

micobactérias não tuberculosas (Wildner et al., 2011). 

As micobactérias se apresentam como bacilos pleomórficos, aeróbios ou microaerófilos, 

cujo tamanho varia de 0,2 µm a 0,6µm de largura e 1 µm a 10µm de comprimento. Podem ser 

divididas de acordo com a velocidade de multiplicação em micobactérias de crescimento rápido 

(até sete dias) e de crescimento lento (mais do que sete dias) (Brasil, 2005; Barrera, 2007). A 

maioria das espécies é saprófita, mas uma pequena parcela vive em ambientes intracelulares 

tornando-se patogênica, como é o caso das que constituem o complexo M. tuberculosis 

(Wildner et al., 2011). Essas bactérias são coradas pelos métodos de Ziehl-Neelsen e de 

Kinyoun. A carbolfucsina, utilizada em ambos os métodos, as cora de vermelho. Como esses 

bacilos resistem ao descoramento pela solução álcool-ácida, são chamados bacilos álcool-

ácido resistentes (BAAR) (Gutierrez et al., 2001; Rosemberg & Tarantino, 2002).  

 

2.3 A PAREDE CELULAR DAS MICOBACTÉRIAS 

 

A parede celular das micobactérias é formada por densa membrana composta por alto 

teor de lipídios (fosfolipídios), além de polissacarídeos e proteínas. O ácido N – glicolilmurânico 

(peptidoglicano) está ligado covalentemente a cadeias de arabinogalacatano (polissacarídeo) e 

suas extremidades estão esterificadas por ácidos graxos de cadeia longa – o ácido micólico 

(Castro & Trabulsi, 1998; Rosemberg & Taramtino, 2002; Gumber et al., 2007), que dentre 

outras funções é o responsável pela característica de resistência ao descoramento, aos 

agentes químicos, aos antibióticos e a formação de biofilmes típicos dessas bactérias (Coelho 

& Marques, 2006). Outros lipídios também são encontrados na parede celular dessas 
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micobactérias como os fosfolipídios- cardiolipina (CL), o fosfatidilglicerol (PG), o fosfatidilinositol 

(PI) e o fosfatidil etanolamina (PE) e os sulfolipídios como o sulfatide (Domenech et al, 2004; 

Goodridge et al., 2012). 

Dentre as proteínas, a proteína Mce1A – Mammalian cell entry protein, descrita em 

1993, parece estar relacionada à virulência dessa bactéria (Arruda et al., 1993). A seguir são 

descritos com maiores detalhes essas moléculas, que entre outras fazem parte da estrutura da 

parede celular do M. tuberculosis.  

A Figura 2 mostra a complexa estrutura da parede celular do M. tuberculosis. 

 

Figura 2 – Estrutura da parede celular do M. tuberculosis. 

 

Fonte: Adaptado de http://www.studyblue.com/notes/mycobacteriavirulence.  
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2.3.1 CARDIOLIPINA 

 

Os fosfolipídeos estão presentes em alta concentração na parede celular das 

micobactérias. Dentre eles, destaca-se a cardiolipina (CL), também denominada difosfatidil-

glicerol, que corresponde a 30 - 50% da sua composição, seja nas espécies patogênicas ou 

nas saprófitas. No entanto, as cepas mais virulentas de micobactérias têm uma maior 

concentração de fosfolipídeos (Akamatsu & Nojima, 1965; Sarma et al., 2013). Essas 

moléculas são capazes de estimular a síntese de anticorpos pelo hospedeiro e durante a 

infecção, nos macrófagos, são transportadas em vesículas intra-celulares e a sua liberação 

parece ter relação com o desfecho da mesma (Mathur et al., 1976; Nigou & Besra, 2002). 

 A CL pode estar relacionada à capacidade de captação do M. tuberculosis pelos 

macrófagos. Estudando macrófagos cultivados em meio enriquecido com fosfatidil inositol (PI) 

e com cardiolipina, Thorson e cols (2001) descreveram um efeito inibitório na interação com os 

macrófagos para o PI e estimulante para a CL. 

 Crooke, em 2001, descreveu a possível associação dos fosfolipídeos constituintes da 

membrana celular da E. coli e a ativação de uma proteína que atua na hidrólise do ATP e é 

envolvida na iniciação da replicação celular. De forma similar ocorre no M. bovis in vitro 

(Yamamoto et al., 2002; Yamamoto et al., 2008). 

 Outro estudo, in vitro, utilizando um disco fluorescente - 10-nonyl1 acridine orange, 

identificou áreas ricas em CL nos septos e pólos celulares das M. smegmatis e M. tuberculosis, 

ou seja, zonas de crescimento celular (Chauhan et al., 2006). Os mecanismos do ciclo celular 

do M. tuberculosis não são completamente conhecidos, principalmente no que diz respeito à 

sua habilidade de permanecer em estado de latência e reiniciar a ativação celular (Maloney et 

al., 2011). 

 

2.3.2 SULFATIDE  

 

Os sulfolipídeos estão presentes na superfície externa da parede celular do M. 

tuberculosis, representando aproximadamente 1% da massa seca celular e dentre eles 

destaca-se o sulfatide (Brozna et al., 1991).  
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 Embora a virulência do M. tuberculosis pareça estar mais ligada aos lipídeos ácidos, os 

sulfolípideos também têm o seu papel (Goren et al., 1974). Brozna e cols (1991), 

demonstraram que o sulfatide interfere nos mecanismos de fosforilação de macrófagos, 

afetando a sua atividade bactericida e ao mesmo tempo aumentando a liberação de citocinas 

inflamatórias como a IL-1β e o fator de necrose tumoral - TNF- α. Gangadharam e cols, em 

1963, demonstraram que as cepas de M. tuberculosis mais virulentas sintetizavam maiores 

concentrações de sulfolipídeos em cultura quando comparadas àquelas menos virulentas. 

 

2.3.3 ÁCIDO MICÓLICO  

 

 A parede celular das micobactérias é rica em lipídeos complexos, que representam 

cerca de 40% da massa seca da célula (Goren & Brennan, 1979). Cerca de 250 genes estão 

envolvidos no metabolismo dos lipíideos nas  micobactérias, enquanto na Escherichia coli são 

aproximadamente 50 (Neyrolles & Guilhot, 2011). Dentre os lipídeos, destaca-se a elevada 

concentração de ácidos micólicos. Os ácidos micólicos são ácidos graxos de cadeia muito 

longa (mais que 86 a 95 átomos de carbono), que na parede celular estão esterificados a 

heteropolissacrídeos (arabinogalactans). Embora parecidos em tamanho, estes lipídeos têm 

diferenças estruturais, podendo estar na forma cis ou trans e em diferentes grupos ceto ou 

metoxi. Podem também estar esterificados ao glicerol e a uma ou duas moléculas de trehalose, 

formando o trehalose monomicolato e o trehalose dimicolato, respectivamente. Sua síntese 

está relacionada ao sistema de enzimas chamado fatty acid sintetase. Os pesquisadores têm 

interesse no estudo do metabolismo dos lipídeos, pois estes estão envolvidos na patogênese e 

na virulência das micobactérias (Forrellad et al., 2013). Além disso, fármacos 

antimicobacterianos como a isoniazida, etionamida e tiacetazona afetam enzimas envolvidas 

na síntese dessas moléculas (Quémard et al., 1992; Vilchèze et al., 2000).   

 Em pesquisa realizada por Bhatt e cols (2007), uma cepa de M. tuberculosis mutante, 

com deficiência em uma das enzimas β - ceto acil sintetase teve a característica da cultura em 

corda modificada, bem como da perda de capacidade de coloração pelo método de Ziehl-

Nielsen. Também foi evidenciado a síntese de ácidos graxos de cadeias menores e a 

capacidade dessas cepas de permanecerem viáveis em cobaios (C57BL/6) por até 600 dias, o 

que poderia ser um modelo para o estudo da ILTB. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neyrolles%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21330212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guilhot%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21330212
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 Analisando o operon mymA, envolvido no sistema de transporte de ácidos micólicos, 

Singh e cols (2005) identificaram que após a sua modificação, houve acúmulo de ácidos graxos 

de cadeias menores, alteração de fenótipo da bactéria e capacidade diminuída de 

sobrevivência dessa cepa em macrófagos em murinos. A carga bacilar no baço de cobaias 

infectados por essa cepa mutante, após 20 semanas, foi menor quando comparada à infecção 

pela cepa selvagem.   

 

2.3.4 PROTEÍNA MCE 1A 

 

        As proteínas do grupo Mce (Mammalian cell entry) compõem um grupo de proteínas 

secretadas ou presentes na superfície celular das micobactéria (Forrellad et al., 2013).  

 A síntese dessas proteínas é controlada por operons constituídos de oito genes - dois 

genes yrb (A e B) e seis genes mce (A, B, C, D, E e F). O M. tuberculosis contém quatro loci 

(mce1, mce 2, mce 3 e mce 4), enquanto no M. bovis a deleção do fragmento 12.7 Kb altera o 

operon mce 3, comprometendo a entrada da bactéria na célula (Zumárraga et al., 1999).  

As proteínas Mce estão relacionadas à virulência e à capacidade dessas bactérias 

entrarem nas células de mamíferos, bem como lá permanecerem. Um dos mecanismos para 

essa virulência é a relação dessas proteínas no mecanismo de transporte de moléculas, 

essenciais à sobrevivência das bactérias, como os lipídeos (Forrellad et al., 2013). Em 1993, 

Arruda e cols demonstraram a capacidade de uma cepa não patogênica de Escherichia coli 

XL1 - Blue recombinada com sequência gênica de fragmento de DNA codificadores da proteína 

Mce serem capazes de invadir células HeLa, aumentar a fagocitose por macrófagos e 

sobreviver por pelo menos 24h nessas células, representando uma das primeiras interações do 

bacilo com o sistema de imunidade inata do hospedeiro (Arruda et al., 1993; Casali & Riley, 

2007; Uchida et al., 2007). Além disso, em humanos, a Mce1A parece afetar a resposta celular 

imune por inibição da resposta do fator transformador de crescimento beta (TGF-β) sintetizada 

pelas células mononucleares, favorecendo a persistência da infecção latente (Nascimento, 

1999). 

No M. tuberculosis, o operon Mce 4 foi o primeiro a ser descrito como importante para o 

transporte de colesterol (Pandey & Sassetti, 2008).  
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Com o objetivo de avaliar a similaridade entre os operons para a proteína Mce entre 

diferentes espécies de micobactérias, Haile e cols (2002) encontraram que os operons para as 

proteínas mce são amplamente distribuídos neste gênero, e que há homologia entre a mce1, 

mce 2 e mce 4 no M. bovis, M. avium e M. smegmatis. Entre o M. bovis e o M. tuberculosis, a 

similaridade para os operons de mce 1, mce 2 e mce 4 foi de 99,6 a 100%. 

A infecção induzida por meio da injeção sistêmica ou intra-peritoneal em ratos, por cepa 

mutante de M. tuberculosis modificada para a proteína Mce1a, mostrou um fenótipo 

hipervirulento. Este achado sugere que a sua ausência pode desencadear a infecção ativa e 

que o controle de sua expressão seja necessário para manter a sua replicação e a 

permanência do estado de latência (Shimono et al., 2003). 

A delação fadD5 em uma cepa mutante, no operon mce 1, leva a um crescimento 

micobacteriano diminuído, em meio pobre em ácidos micólicos como fonte de carbono, 

gerando a hipótese de que esta proteína exerça função no reaproveitamento desses lipídeos 

(Dunphy et al., 2010).  

 

2.4 PATOGENIA DA TUBERCULOSE 

 

A transmissão da TB ocorre através do contato com o paciente bacilífero. Estima-se que 

um paciente com TBP não tratada possa infectar cerca de 10 a 15 pessoas ao ano (Brasil, 

2018b). No contato com o bacilo da TB, cerca de 10 a 30% das pessoas se infectam e desses, 

aproximadamente 5 a 10% desenvolvem TB ativa, sendo a TBP a forma mais frequente, tanto 

em crianças como em adultos. Aqueles que se infectam e não adoecem são portadores de 

infecção latente pela TB (ILTB) (North & Jung, 2004; Dessuntil et al., 2013). Identificar esse 

grupo é importante, visto que o uso de isoniazida (H) por seis meses, conforme normas do 

Ministério da Saúde (MS), diminui o risco de progressão da TB infecção (latente) para TB 

doença (Brasil, 2018).  

A infecção pelo M. tuberculosis ocorre, principalmente, por via inalatória, por meio da 

aspiração de partículas infectantes chamadas núcleos de Wells. Estas contêm um ou dois 

bacilos, que ao ultrapassarem os mecanismos de defesa das vias aéreas alcançam os 

alvéolos, onde são fagocitados pelos macrófagos e inicia-se um processo inflamatório 

inespecífico formando o foco de Ghon. Após a segunda semana de infecção e com a 
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multiplicação bacilar desencadeia-se a resposta imune celular. Nesta fase forma-se o 

granuloma, lesão típica da infecção pelo bacilo de Koch. O granuloma é formado por linfócitos 

T e macrófagos ativados, estes se transformam em células epitelióides e células gigantes que 

são chamadas células de Langhans quando adquirem forma própria e o núcleo localiza-se na 

periferia, em forma de ferradura (Diedrich & Flynn, 2011; Sant‟Anna, 2011). 

 A necrose caseosa ocorre por volta da décima semana, quando o granuloma é 

circundado por mais linfócitos. Com o crescimento da população bacteriana, os bacilos migram 

para os gânglios regionais e mediastínicos, onde se repete o processo inflamatório e há a 

formação do complexo primário. A partir daí, através da corrente sanguínea os bacilos chegam 

a diversos órgãos como ossos, cérebro, rins, coração e outros, onde podem permanecer 

quiescentes por anos. A imunidade humoral parece desempenhar papel importante apenas nas 

fases iniciais da infecção, sendo a imunidade celular fundamental para a defesa do hospedeiro 

(Sant‟anna, 2011).  

 

2.5 OS BIOMARCADORES E A BIOASSINATURA  

 

Os biomarcadores são capazes de detectar um processo biológico normal ou patogênico 

e avaliar a resposta do hospedeiro a uma intervenção farmacológica (Jacobsen et al., 2008; 

Doherty et al., 2009).  Esses podem ser originários do agente patogênico ou do hospedeiro, e a 

sua dosagem ocorrer em uma única medida em uma amostra ou após estímulo, seja in vitro ou 

in vivo. A bioassinatura é um conjunto de biomarcadores, que se característicos de uma 

doença podem ser úteis para o desenvolvimento de testes diagnósticos (Doherty et al., 2009).  

Um bom biomarcador deve permitir a distinção entre indivíduos saudáveis e doentes e 

também a sua detecção deve ser reprodutível em diferentes populações (Biomarkers 

Definitions Working Group, 2001). A possibildade de poder ser mensurado em diversos 

espécimes clínicos como no sangue, na urina e no ar exalado é uma característica esperada 

para um biomarcador (Loots, 2016). 
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2.6 OS BIOMARCADORES E A TUBERCULOSE  

  

 No contexto da TB, uma doença tão complexa e desafiadora, a descoberta de novos 

biomarcadores é de grande relevância (Jacobsen et al., 2008).  

 Na TB, há principalmente o estímulo do sistema imune celular resultando na ativação de 

monócitos, macrófagos e linfócitos (Jacobsen et al., 2008). Assim, a descoberta de uma ou 

mais moléculas como anticorpos específicos, citocinas, transcriptomas, proteomas e 

metabolomas têm o potencial de serem biomarcadores úteis tanto para a melhor compreensão 

da fisiopatologia da doença bem como podem ser de utilidade para o diagnóstico e a 

monitorização do tratamento (Oliver, 2002; Achkar & Ziegenbalg, 2012; Anderson et al., 2014; 

Flores-Villalva et al., 2015).  

 O desenvolvimento de testes rápidos - point of care test, são de interesse na TB dado o 

potencial de realização do diagnóstico de forma mais rápida e precisa, especialmente nos 

pacientes pediátricos que usualmente apresentam lesões paucibacilares e com testes 

bacteriológicos negativos, o mesmo valendo para os  pacientes coinfectados TB-HIV (Yerlikaya 

et al., 2017). O conhecimento de biomarcadores ou bioassinatura tem outras aplicabilidades 

potenciais em TB, tais como, identificação de pacientes com ILTB com maior risco de evolução 

para a doença ativa, daqueles com TB ativa que possam receber tratamento de menor 

duração, daqueles que tenham maior risco de recaída e também da descoberta de novas 

moléculas com maior capacidade imunogência para a síntese de novas vacinas (Doherty et al., 

2009; Wallis et al., 2010). 

   

2.7 OS ANTICORPOS COMO BIOMARCADORES NA TUBERCULOSE  

 

A infecção pelo M. tuberculosis estimula a resposta imune humoral, levando à síntese de 

isotipos de anticorpos IgA, IgM e IgG contra os antígenos dessa bactéria, incluindo proteínas e 

lipídeos que compõem a parede celular (Goodridge et al, 2012; Takenami, 2015). Os testes 

sorológicos para uso em TB despertam o interesse de pesquisadores.  A dosagem de 

anticorpos específicos nos casos de TB ativa, inclusive a pediátrica, pode ser realizada em 

diferentes espécimes, como o sangue, e não obrigatoriamente no sítio da infecção, tem um 
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custo relativamante baixo e oferece a possibilidade de resultados mais rápidos (Clavijo et al, 

2003; Achkar & Ziegenbalg, 2012).  

O sistema imune reconhece os lipídeos presentes na parede celular das micobactérias 

de diferentes formas. As moléculas de lipoarabinomanana são reconhecidas pelos receptores 

Toll – like do sistema imune inato. Outros lipídeos são apresentados aos linfócitos T pelas 

moléculas CD1 (Lang & Glatman-Freedman, 2006). As moléculas de lipídeos, especialmente 

os fosfolipídeos, são fortes indutores da síntese de imunoglobulina M (IgM) pelas células B1, 

que representam 5% de toda a população de células B. São derivadas de células B pré-

existentes, têm pouca ou nenhuma memória imunológica, estão presentes principalmente nas 

cavidades pleural e peritoneal e não necessitam de estímulo a partir de linfócitos T para a sua 

proliferação. A IgM anti-fosfolipídeo sintetizada auxilia o sistema imune inato do hospedeiro. 

Como é rapidamente clareada da corrente sanguínea, a sua detecção depende do estímulo 

contínuo de replicação da micobactéria e da renovação das células dos hospedeiros. Assim, a 

dosagem sérica de IgM anti-fosfolipídeos, produzida pelas células B1, pode ser um 

biomarcador para o diagnóstico da infecção pelo M. tuberculosis. É importante ressaltar que a 

IgM é produzida pelos linfócitos B, e que nos pacientes com aids não há prejuízo, mesmo na 

depleção de linfócitos T CD4, da produção dessas imunoglobulinas, o que potencializa o seu 

uso nesta população específica (Hardy, 2006; Jacobsen et al., 2008). 

Na faixa etária pediátrica deve-se considerar alguns aspectos quando se estuda a 

análise de imunoglobulinas. As crianças com idade inferior a dois anos têm o sistema imune 

imaturo e nos recém-nascidos, a IgM é a imunoglobulina mais sintetizada em resposta aos 

estímulos antigênicos. Os níveis de IgG se devem principalmente à passagem trasplancentária 

mãe-feto e o leite materno fornece a IgA (Pan-Hammarström et al., 2007). Os níveis das 

imunoglobulinas IgM, IgG e IgA são atingidos, em média, aos dois, seis e 10 anos 

respectivamente (Schroeder et al., 1995). Na literatura, há diversos estudos que avaliaram a 

dosagem de anticorpos nos casos de TB (Achkar & Ziegenbalg, 2012). Revisando esse tema 

em pediatria, Achkar & Ziegenbalg (2012), selecionaram 23 artigos. Nesses, encontraram 

diferenças expressivas nos títulos de anticorpos, tendo a sensibilidade variado de 14 a 85% e a 

especificidade de 86 a 100%. Esses autores destacam a dificuldade em comparar os achados 

entre os estudos, seja pelas diferentes faixas etárias, uso de kit comercial ou método in house, 

múltiplos antígenos (Ag5, "old tuberculina", A60 (ANDA-TB) 16KDA, 30 KDA, 38 KDA, PPD, 

ESAT-6, TBLG, LOS, DAT, PGBTb1, complexo Ag 85 e CFP 10), anticorpos estudados 
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isoladamente ou combinados (IgM, IgG, IgA e IgE) e o tipo de TB estudados  (confirmada ou 

não) (Achkar & Ziegenbalg, 2012; Graham et al., 2015). 

Em alguns estudos, foram detectados maiores níveis de anticorpos para antígenos do M. 

tuberculosis quando os pacientes com TBP apresentavam lesões cavitárias na radiografia de 

tórax, fato atribuído à maior carga bacilar nessas lesões e consequentemente maior estímulo 

antigênico (Steingart et al., 2007; Steingart et al, 2009). Vale destacar que os adolescentes 

apresentam mais frequentemente formas cavitárias (maior carga bacilar) de TBP quando 

comparadas às crianças (Sant‟Anna et al., 2013). 

Goodridge e cols (2012), avaliando adultos com TBP, demonstraram decréscimo no 

nível sérico de anticorpos anti - fosfolipídios (IgM anti cardiolipina, fosfatidilinositol, 

fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina e esfingolipide), durante o tratamento com 

tuberculostáticos. Mais recentemente, Takenami e cols (2015) evidenciaram níveis séricos mais 

elevados de IgA, IgM e IgG anti MCE em adultos com TBP quando comparados ao grupo 

controle (p < 0,0001), constituído por participantes contactantes de TB infectados (ILTB) e não 

infectados.  

A OMS não recomenda a utilização de testes sorológicos comerciais para o diagnóstico 

de TB, nas diversas faixas etárias, devido à baixa acurácia (WHO, 2011). 

 

2.8 A VACINA BCG E A RESPOSTA HUMORAL  

 

No Brasil, a aplicação da vacina BCG é indicada no primeiro ano de vida, sendo o grupo 

prioritário as crianças de até cinco anos de idade (Brasil, 2018). Estima-se que a cobertura 

vacinal da BCG esteja em torno de 95% no território nacional (Brasil, 2017).  

O Mycobacterium bovis, presente na vacina BCG (Bacilo de Calmette- Guerin), 

apresenta em sua constituição moléculas similares às do M. tuberculosis. Assim, quando nós 

avaliamos os testes sorológicos nos casos de TB pediátrica, devemos levar em consideração a 

história prévia de vacinação. Os fatores que podem influenciar os níveis de anticorpos nesses 

pacientes são: a idade da criança, o tempo de vacinação, os antígenos e os isotipos de 

anticorpos estudados (Achkar & Ziegenbalg, 2012). Beyazova et al (1995), encontraram níveis 

de imunoglobulinas anti - PPD mais elevados em crianças vacinadas com BCG. No entanto, de 
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uma forma geral, diversos autores mostraram que a história prévia de vacinação BCG não 

influencia os níveis de anticorpos para diferentes antígenos (Achkar & Ziegenbalg, 2012).    

 

2.9 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS DA TB NA INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 

 

Após a infecção pelo M. tuberculosis (bacilo de Koch), a doença pode se manifestar em 

qualquer época da vida, dependendo do equilíbrio entre o patógeno e a imunidade do 

hospedeiro, principalmente a imunidade celular. A TBP representa 90% dos casos em adultos 

e 75% dos casos em pacientes menores de 15 anos (Brasil, 2000). Identificar se a criança e 

adolescente tem TB ativa é importante, a fim de se proporcionar ao paciente uma abordagem 

terapêutica adequada. Segundo as normas vigentes do MS, para os casos de TBP nas 

crianças (menores de 10 anos) são recomendadas a H, R e Z e para os adolescentes (maiores 

de 10 anos) a H, R, Z e o E. No esquema básico citado, o período total de tratamento para TBP 

é de seis meses (Brasil, 2018). 

Atualmente, o Ministério da Saúde (MS) adotou, para fins de diagnóstico e tratamento da 

TB, a seguinte divisão etária: são crianças para o programa os pacientes menores de 10 anos, 

e adolescentes e adultos aqueles com mais de 10 anos de idade. Isto se deve às 

características radiológica e bacteriológica que são distintas entre esses grupos (Marais et al., 

2004; Brasil, 2018). 

O paciente com TBP apresenta um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, 

expectoração, febre, perda de peso, anorexia, hemoptise, sudorese, podendo ocorrer outros 

sinais clínicos como palidez, linfadenopatia e hepatoesplenomegalia. Eritema nodoso, 

conjuntivite flictenular e dores articulares podem estar presentes em alguns casos. A hemoptise 

pode ocorrer na adolescência, sendo rara na infância (Marques & Sant‟Anna, 2008). O 

diagnóstico de TBP na infância e adolescência se faz por meio da associação de dados 

clínicos e laboratoriais. Os métodos complementares recomendados pelo MS são: baciloscopia 

e cultura de escarro e outros espécimes como o lavado bronco-alveolar, prova tuberculínica 

(PT) e radiografia de tórax. Nos casos de ILTB, recomenda-se a realização de radiografia de 

tórax e PT (Brasil, 2018). Nos pacientes com história de contato com TB, deve-se excluir 

também as manifestações clínicas de TB extrapulmonar.  
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Do ponto de vista clínico, a TB na infância apresenta sinais e sintomas inespecíficos, e 

às vezes crianças com TBP ativa, no início do quadro, podem ser assintomáticas e podem ser 

confundidas clinicamente com casos de TB latente (Marais, 2005). 

A radiografia simples de tórax é ferramenta importante na avaliação e no 

acompanhamento dos casos de TBP, bem como dos contatos. Além disso, é o método mais 

disponível nas unidades de saúde. Especialmente nas crianças, dada a dificuldade de 

isolamento do agente etiológico, esse instrumento é fundamental para o diagnóstico de TBP 

(Swingler et al., 2005). Assim como as manifestações clínicas, as alterações radiológicas são 

inespecíficas, podendo apresentar-se como adenopatia hilar, condensação, infiltrados, 

atelectasia, derrame pleural, infiltrado miliar e árvore em brotamento, sendo esse último mais 

comum em adultos (Marchiori et al., 2017). 

A radiografia de tórax isoladamente não define o caso como TBP no paciente pediátrico. 

Embora algumas alterações radiológicas possam ser sugestivas de infecção pelo bacilo de 

Koch, como o aumento de gânglios mediastinais, o infiltrado miliar e a presença de cavernas, 

estas não são patognomônicas. Outras alterações como a condensação, o infiltrado e o 

derrame pleural se confundem comumente com outras causas de acometimento pulmonar 

(Sant‟anna, 2015).  

Entre os achados radiológicos, a adenopatia hilar, com ou sem compresão brônquica, é 

considerada sugestiva de TB primária nas crianças. No entanto, a sua avaliação na radiografia 

de tórax seja ântero-posterior ou lateral não é fácil, como mostram trabalhos que descrevem 

baixa concordância entre observadores em crianças com suspeita de TBP(Andronikou et al., 

2005). Nos casos em que há dificuldade na avaliação da radiografia simples e quando é 

possível, a tomografia de tórax pode ser indicada (Swingler et al., 2005). Esse método é 

uitilizado como o padrão para identificação dessa alteração. Com esse método pode se 

diferenciar a densidade de nódulos, e também identificar gânglios em processo de necrose de 

caseificação (George et al., 2017).  

Consolidação parenquimatosa, adenopatia hilar e mediastinal, atelectasia secundária à 

compressão brônquica e padrão miliar são achados radiográficos mais comuns na TB primária, 

forma frequente de adoecimento na criança (Capone et al., 2006). Adolescentes costumam 

apresentar alterações radiológicas mais parecidas com as formas de TBP tipo adulto, ou seja, 

com infiltrados e presença de cavitações (Sant‟Anna et al., 2011). Na prática médica, as 

alterações radiológicas possíveis nos casos de TBP fazem diagnóstico diferencial com outras 
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doenças, como: extensas condensações associadas ou não a derrame pleural – pneumonias 

por patógenos comuns, mormente se houver cavitações como pode ocorrer em casos de 

pneumonia necrosante; atelectasia - aspiração de corpo estranho e adenopatia hilar/ 

mediastinal – linfomas. Linfomas e infecções fúngicas, que acometem os pulmões, também 

podem ser confundidos com TB (Bettoni et al., 2010; Antonangelo et al., 2012).  

A PT continua sendo utilizada como método complementar para auxiliar a detecção de 

casos de ILTB e TB doença em crianças e adolescentes (Starke, 2014; Brasil, 2018). A 

tuberculina PPD RT23 é a utilizada no Brasil. No período do presente estudo, o MS 

considerava resposta positiva, a medida da induração igual ou maior do que 5 mm para os 

pacientes não vacinados com o BCG (bacilo de Calmette – Guerrin) ou vacinados há mais de 

dois anos e igual ou maior a 10 mm naqueles vacinados há menos de dois anos (Brasil, 2011). 

A sensibilidade deste método varia de 50 a 70% nos pacientes com quadro clínico sugestivo de 

TB e de 75 a 85% naqueles com TB confirmada. A especificidade varia de 95 a 100% nas 

crianças não vacinadas e de 49 a 65% nas vacinadas. Algumas desvantagens da PT são: 

dificuldade na administração e interpretação, necessidade de retorno do paciente à unidade de 

saúde para leitura do resultado, resultados falso-positivos secundários à vacinação prévia pelo 

BCG ou a contato prévio com outras micobactérias não tuberculosas. Resultados falso-

negativos podem ocorrer devido ao manuseio e/ou administração inadequados do PPD, 

doenças imunossupressoras como o HIV, entre outras, e em formas graves de TB (Starke, 

2012; Starke, 2014). Vale ressaltar que há períodos, como ocorreu no Brasil em 2014 e início 

de 2015, em que houve a interrupção da produção, pelo laboratório dinamarquês, da proteína 

PPD RT23 utilizada para a realização da PT. Este fato dificultou ainda mais o diagnóstico da 

ILTB e TB doença nos pacientes não bacilíferos, fazendo com que o MS fizesse ajustes, em 

caráter de urgência, nas normas vigentes para a condução de casos de ILTB e de TB ativa 

(Brasil, 2014). 

Na última década, dois ensaios para detecção de interferon gama foram licenciados - 

QUANTIFERON-TB GOLD IN-TUBE® e T-SPOT TB ®. O Quantiferon -TB® dosa no sangue a 

quantidade de interferon gama produzido após estímulo dos linfócitos dos pacientes com três 

antígenos (ESAT- 6, CFP -10 e TB 7.7) do M. tuberculosis. O T-SPOT TB® quantifica o número 

de linfócitos efetores estimulados por Ag que sintetizam o interferon gama após o estímulo com 

os antígenos específicos (ESAT- 6 e CFP - 10). O resultado é fornecido como positivo, 

negativo e indeterminado. Para o T-SPOT TB® existe ainda a possibilidade de resultado 

borderline. Nos casos de resultados indeterminado ou negativo, o exame deve ser repetido ou 
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outro método realizado (CDC, 2018). Esses métodos têm como vantagem não sofrerem a 

interferência da vacinação prévia com o BCG e nem do contato com micobactérias não 

tuberculosas, mas não diferenciam TB ativa de ILTB. A sensibilidade é baixa em pacientes 

imunossupriprimidos, como na aids ou outras condições imunossupressoras (Starke, 2012). 

Nas crianças com quadro clínico suspeito de TB, a sensibilidade varia de 60 a 80% e nas com 

TB confirmada 80 a 85%. A especificidade está em torno de 89 a 100% nas crianças vacinadas 

e varia de 90 a 95% naquelas não vacinadas. Devido à falta de evidência científica, não estão 

indicados em crianças menores de cinco anos para o diagnóstico de ILTB (Starke, 2014). Esse 

exame complementar não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). 

A baciloscopia do escarro, por meio da coloração de Ziehl-Neelsen, é um método de 

baixo custo e baixa sensibilidade para o diagnóstico de TB, em torno de 45% (Ferreira et al., 

2005). Para os adultos, recomenda-se a coleta de pelo menos duas amostras. Do ponto de 

vista epidemiológico, se realizado corretamente, detecta 60 a 80% dos casos de TB em adultos 

(Brasil, 2018). Nas crianças, a sensibilidade desse método é baixa, em torno de 20% (Nicol & 

Zar, 2011; March & Aurílio, 2017).  

A cultura de escarro ou outro material para o M. tuberculosis é útil para a confirmação da 

doença, bem como para a realização do teste de sensibilidade, mormente em tempos em que a 

TB resistente é um desafio. No entanto, em crianças, este exame possui menor sensibildade 

quando comparado a adultos devido à natureza paucibacilar das lesões (Nicol & Zar, 2011). No 

Brasil, o meio de cultura mais utilizado é o Lowenstein Jensen (LJ) - meio sólido (Brasil, 2018). 

Uma desvantagem desse método é a demora na obtenção dos resultados quando comparado 

ao meio líquido – MGIT, uma vez que pode chegar a oito semanas (Brasil, 2018). Estudo 

realizado em adultos demonstrou que o tempo médio para o resultado da  foi de 25,8 dias para 

o meio de LJ e de 13,2 dias para o MGIT (Cruciane et al., 2004). Nicol & Zar (2011) sugerem 

que esses dados possam ser extrapolados para as crianças. Em adultos, a sensibilidade para a 

confirmação diagnóstica de TB foi de 88% (MGIT) e de 76% (LJ) (Brasil, 2018). A cultura, 

embora de suma importância, tanto para a confirmação do caso como para a detecção de 

resistência, não auxilia na decisão inicial de se tratar um caso de TB (Brasil, 2011). 

Outro método, ainda caro para a deteccção de crescimento do M. tuberculosis e a 

avaliação de resistência, para a rifampicina e a isoniazida é o MODS - Microscopic Observation 

Drug Suscetibility Assay (Moore et al., 2004). Em estudo incluindo 96 crianças, utilizando-se os 

os métodos MODS e MGIT, foram detectadas sensibilidade de 39,7% e 42,3% para o 

diagnóstico de TB e o tempo médio para aquisição dos resultados de oito dias e 13 dias, 
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repsectivamente (Ha et al., 2009). Tanto a baciloscopia quanto a cultura de escarro 

apresentam limitações em crianças, visto que as lesões pulmonares são paucibacilíferas e as 

crianças, especialmente as menores de cinco anos, não conseguem expectorar (Sant‟Anna, 

2012). Nas crianças que conseguem expectorar e nos adolescentes estes exames devem ser 

solicitados, sempre que possível. Sant‟Anna e cols (2013), em estudo da TB em adolescentes, 

encontraram 72% dos casos com baciloscopia positiva.  

A pesquisa do BAAR e a cultura podem ser realizadas no lavado gástrico, especialmente 

em crianças menores de cinco anos. A cultura tem melhor rendimento do que a baciloscopia, 

no entanto, a sua positividade é baixa, em torno de 20 a 30% (Sant‟Anna, 2011). 

O teste rápido molecular (TRM - TB) ou Gene XPERT, para o diagnóstico de TB doença, 

utiliza a técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR), em tempo real e detecta o ácido 

desoxirribonucleico (DNA) do M. tuberculosis, bem como a resistência à rifampicina. A 

pesquisa é feita em uma amostra de escarro ou escarro induzido, sendo o resultado 

disponibilizado em duas horas. Em laboratórios especiais outros fluidos corporais poderão ser 

testados. No Brasil, o uso desse método vem sendo implantado a partir de 2014 e já está 

disponível em algumas unidades de saúde. O sistema público conta com 200 máquinas. Assim, 

por meio dessa ferramenta diagnóstica espera-se aumentar a detecção de casos confirmados 

de TBP bem como os casos de M. tuberculosis resistentes (Brasil, 2015). Na Índia, em estudo 

incluindo 4647 crianças com suspeita de TB, Raizada e cols. (2014) demonstraram que com o 

uso dessa técnica pode-se aumentar a detecção de casos de TB confirmados 

bacteriologicamente em até duas vezes quando comparado à baciloscopia. Estudo realizado, 

na Papua Nova Guiné, com 93 crianças menores de 14 anos e suspeita de TB mostrou 

sensibilidade de 31% e especificidade de 92%, sendo que 26 pacientes apresentaram o TRM 

positivo (Kasa et al., 2018). Recentemente, um estudo com crianças da África do Sul, 

comparou o rendimento do TRM atualmente utilizado com o XPERT MTB/RIF ultra®. Enquanto 

para o primeiro a positividade foi de 65%, para o XPERT MTB/RIF ultra foi de 73%, havendo 

um incremento de 10% na identificação de casos confirmados de TB (Nicol et al., 2018).  

A pesquisa de BAAR, cultura e TRM podem ser realizados em espécimes coletados por 

meio de escarro induzido, aspirado nasofaríngeo e lavado broncoalveolar a fim de aumentar a 

acurácia dos testes e a confirmação dos casos de TBP (Brasil, 2011; Zar et al, 2013; Yin et al., 

2014). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yin%20QQ%5Bauth%5D
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2.10 O SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE 

PULMONAR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADOLESCENTES NÃO BACILÍFEROS 

 

O sistema de pontuação para diagnóstico de TB adotado pelo MS atribui pontos para o 

quadro clínico-radiológico, contato com indivíduo bacilífero, resultado da prova tuberculínica e 

estado nutricional. Nesse sistema se a soma de pontos for maior ou igual a 40, o diagnóstico 

de TBP é muito provável; se estiver entre 30 a 35 pontos, o diagnóstico é provável, e caso seja 

igual ou inferior a 25 pontos, o diagnóstico é pouco provável e o paciente deve prosseguir em 

investigação diagnóstica (Brasil, 2018; Anexo 1). 

O MS sugere a utilização desse sistema para o diagnóstico de TBP nas crianças e nos 

adolescentes não bacilíferos. Estudo realizado no Brasil demonstrou sensibilidade de 88,9% e 

especificidade de 86,5% quando utilizado o ponto de corte de 30 pontos (Sant‟Anna et al., 

2003).   
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Como as crianças apresentam sinais, sintomas e alterações radiológicas de TBP 

inespecíficas além dos testes bacteriológicos serem frequentemente negativos e na prática 

clínica nem sempre ser fácil a distinção entre ILTB e TB ativa, estudar outros métodos 

diagnósticos é necessário (Sant‟Anna, 2012; Cano et al., 2017). Embora os adolescentes com 

TBP costumem apresentar maior positividade nos testes bacteriológicos, há casos em que 

esses também são negativos, dificultando o diagnóstico (Sant‟Anna et al., 2013).  

No contexto da TB, o desenvolvimento de novos biomarcadores que possam ser usados 

futuramente na prática clínica, idealmente em POC testes, de fácil execução e baixo custo, 

pode ser útil como teste rápido para triagem, especialmente nas crianças pequenas que têm 

dificuldade em expectorar e outros espécimes como o sangue, a urina e o ar exalado podem 

ser analisados. (Oliver, 2002; Achkar & Ziegenbalg, 2012; Anderson et al., 2014; Flores-Villalva 

et al., 2015).  

No hospedeiro, após a infecção pelo M. tuberculosis ocorre a síntese de anticorpos em 

resposta ao estímulo antigênico de moléculas presentes na parede celular desse organismo, 

fazendo com que esses anticorpos sejam potencialmente utéis como método diagnóstico 

(Goodridge et al., 2012). Goodridge et al (2012) testaram anticorpos anti-fosfolipídeos no soro 

de pacientes adultos com TBP e mais recentemente, as imunoglobulinas IgA, IgM e a IgG anti 

proteína Mce 1A foram avaliadas por Takenami et al., em 2016 em adultos, diagnosticados ou 

não com TBP. Ambos os grupos de pesquisadores obtiveram resultados promissores. 

Após pesquisa no PubMed, com as palavras chave - IgM anti - cardiolipin, - sulfatide, - 

mycolic acid, Mce e IgG Mce, tuberculosis, children and adolescents não foram achados 

trabalhos que utizaram esses antígenos para avaliar a resposta imunológica humoral em 

indivíduos dessa faixa etária diagnosticados com TBP e ILTB.  

Assim, justifica-se a realização do presente estudo que avalia se a dosagem sérica dos 

biomarcadores IgM para os antígenos presentes na parede celular do M. tuberculosis, 

cardiolipina, sulfatide, ácido micólico e proteína Mce 1Ae IgG anti - proteína Mce 1A, são 

capazes de distinguir a TBP de ILTB em crianças e adoelscentes.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Contribuir para o diagnóstico da TB na infância, por meio da medida do nível sérico de 

biomarcadores em crianças e adolescentes.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Descrever o nível sérico de biomarcadores em crianças e adolescentes contatos de casos de 

TB bacilíferos, assintomáticos e não infectados pelo M. tuberculosis, com ILTB e com TBP.  

- Comparar os níveis de biomarcadores, entre crianças e adolescentes contatos de casos de 

TB bacilíferos, assintomáticos e não infectados com M. tuberculosis, com ILTB e TBP. 

- Comparar os níveis de biomarcadores entre crianças e adolescentes diagnosticados pelo 

sistema de pontuação preconizado pelo MS (Brasil, 2018) e aqueles diagnosticados por meio 

de resultado de algum método bacteriológico como a pesquisa de BAAR, o teste rápido 

molecular e/ou a cultura para M. tuberculosis. 

- Avaliar a sensibildade e a especificidade da dosagem dos biomarcadores estudados para o 

diagnóstico de ILTB. 

- Avaliar a sensibildade e a especificidade da dosagem dos biomarcadores estudados para o 

diagnóstico de TBP. 
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5 MÉTODOS 

 
5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

-Trata-se de estudo de corte transversal.  

 

5.2 TIPO DE AMOSTRA 

 

-Amostra de conveniência.  

 

5.3 LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

5.3.1 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO/UFF 

 

-Ambulatórios de Infectologia e Pneumologia Pediátricas. 

-Enfermaria de Pediatria. 

-Serviço de Endoscopia Respiratória Pediátrica. 

 

5.3.2 INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ – RIO JANEIRO, RJ 

 

-Ambulatório de Infectologia Pediátrica. 

-Enfermaria de Infectologia Pediátrica. 

 

5.3.3 AMBULATÓRIO DE TB, POSTO DE SAÚDE JORGE DAVID - NILÓPOLIS, RJ 
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5.3.4 AMBULATÓRIO DE TB, PÓLO SANITÁRIO HÉLIO CRUZ E PÓLO SANITÁRIO 

WASHINGTON  LUIZ – SÃO GONÇALO 

 

5.3.5 AMBULATÓRIO DE TB, POSTO DE SAÚDE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE 

CONTROLE DA TB DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABORAÍ 

 

5.3.6 HOSPITAL MUNICIPAL GETULHO VARGAS FILHO - NITERÓI – RJ 

 

- Emergência Pediátrica. 

- Unidade de internação pediátrica. 

 

5.3.7 AMBULATÓRIO DE TISIOLOGIA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE 

DE CAXIAS (CMSDQ)  

 

5.3.8 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À PESQUISA EM NEFROLOGIA 

E CIÊNCIAS MÉDICAS –  LAMAP/UFF 

 

-Processamento e armazenamento do material e realização dos experimentos de 

laboratório. 

 

5.4 PERÍODO DO ESTUDO 

 

 O período de inclusão no estudo foi de 01 setembro de 2014 a 30 de junho de 2017.  
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5.5 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

A população estudada constituiu-se de crianças (zero a 9 anos, 11meses e 29 dias) e 

adolescentes (10 a 19 anos), recrutados prospectivamente nas unidades participantes do 

estudo. Estes foram avaliados e diagnosticados pelos médicos assistentes das respectivas 

unidades. Seguindo os critérios de inclusão descritos a seguir foram formados três grupos de 

estudo: o grupo controle, o de ILTB e o de TBP atendidos nas unidades participantes. 

A adolescência foi considerada como o período da vida entre 10 e 19 anos segundo a 

definição da OMS (WHO, 2019b).  

 

5.6- CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Pacientes de 0 a 19 anos com as seguintes características: 

     a.1) Contatos de pacientes com TB sintomáticos ou não 

     a.2) Pacientes sintomáticos com suspeita clínico-radiológica de TB 

 

5.7- CRITÉRIO DE EXCLUSÃO 

 

 a.1) Retirada do TCLE/TA pelo próprio paciente ou pelo seu responsável legal a 

qualquer momento.  

 a.2) Paciente que inicialmente recebeu o diagnóstico de TBP, mas que durante o 

acompanhamento pela equipe da unidade de saúde teve outro diagnóstico. 

 

 5.8- COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO  

Durante o período do estudo, tivemos acesso à evolução clínica dos pacientes, tais 

como a resposta terapêutica aos tuberculostáticos e se o paciente recebeu outro diagnóstico. 
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Após conhecer a evolução dos casos por dois meses, a pesquisadora principal (CMS) 

procedeu à composição dos grupos de estudo, a saber:   

a.1) GRUPO 1 - CONTROLE - Pacientes com história de contato para TB, 

assintomáticos, com radiografia de tórax normal e PT negativa. 

a.2) GRUPO 2 - ILTB - Pacientes com história de contato para TB, assintomáticos, com 

radiografia de tórax normal e prova tuberculínica positiva (PT ≥a 5mm e PT ≥ 10mm de acordo 

com a idade, o estado de imunossupressão e o status de vacinação BCG (Brasil, 2011). 

a.3) GRUPO 3 - TBP - Pacientes com história de febre, tosse seca ou produtiva, dor 

torácica, desconforto respiratório, sudorese noturna e/ou perda de peso, com diagnóstico 

clínico, radiológico e/ou laboratorial (algum dos testes seguintes testes positivos PT, BAAR, 

cultura e/ou TRM) de TBP e aqueles que receberam o diagnóstico através do sistema de 

pontuação do Ministério da Saúde (MS, 2011). Presença ou ausência de história de contato 

para TB.  

Os pacientes com TBP foram classificados em TB confirmada se a cultura ou o TRM-TB 

foi positivo em algum espécime clínico e TB não confirmada quando esses testes forarm 

negativos ou não realizados (Graham et al, 2015). Também utilizamos, nesse grupo TBP, para 

fins de análise de dados, o termo "TB BACT+” quando algum exame bacteriológioco (BAAR 

e/ou TRM e/ou cultura foram positivos), visto que um exame BAAR+ em nosso meio, associado 

a quadro clínico, epidemiológico, imunológico e radiológico tem a probabilidade maior de ser 

TB.  

Os exames complementares (PT, BAAR, cultura, TRM e radiografia de tórax) foram 

solicitados e os resultados analisados pelos médicos assistentes das unidades de saúde 

participantes. 

 

5.9  DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

        Foram avaliadas variáveis clínicas, epidemiológicas, radiológicas e laboratoriais. 

a) Idade - estratificada em duas faixas etárias, até 59 meses e de cinco a 19 anos.  

b) Gênero - masculino ou feminino. 
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c) Cicatriz BCG - presença ou ausência. 

d) História de contato para TB - sim ou não. 

e) Tempo de sintomas - maior ou menor que duas semanas. 

f) Tosse - sim ou não. 

g) Perda ou dificuldade de ganho de peso - sim ou não. 

h) Febre - sim ou não. 

i) Pneumonia arrastada - sim ou não. 

j) Sudorese - sim ou não. 

k) Hemoptise - sim ou não. 

l) Adenopatia hilar - sim ou não. 

m) Opacidades - sim ou não. 

n) Infiltrados - sim ou não. 

o ) Escavações - sim ou não. 

p) Derrame pleural - sim ou não. 

q) Atelectasia - sim ou não. 

r) Miliar - sim ou não. 

s) Localização da alteração pulmonar à direita - sim ou não. 

t) Localização da alteração pulmonar à esquerda - sim ou não. 

u) Localização da alteração pulmonar bilateral - sim ou não. 

v) PT – positiva, negativa ou não realizada. 

w) Baciloscopia - positiva, negativa ou não realizada. 

x) TRM - positivo, negativo ou não realizado. 

y) Cultura - positiva, negativa ou não realizada. 
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z) Sistema de pontuação para o diagnóstico de TBP em crianças e adolescentes não 

bacilíferos - maior ou igual a 25, 30 a 35 ou maior ou igual a 40 pontos.   

 

5.10 PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS 

 Nas unidades participantes, foram feitos a anamnese, o exame físico e realizados os 

exames laboratoriais e radiológicos. A PT foi aplicada em pacientes assintomáticos contatos de 

tuberculose (grupo controle e TB latente) e naqueles com suspeita de TBP quando solicitado 

pelo médico assistente como método auxiliar ao diagnóstico. O resultado foi lido 72 a 96 h após 

a inoculação do 2TU PPD RT 23, por profissionais treinados das unidades de saúde. Os 

exames bacteriológicos (a pesquisa do BAAR, a cultura para M. tuberculosis e/ou a PCR) no 

escarro e/ou no lavado gástrico e/ou no lavado broncoalveolar, foram solicitados pelo médico 

assistente de acordo com a idade do paciente e a disponibilidade dos métodos nas unidades 

de saúde. A cultura foi realizada pelo método de Lowestein - Jensen. Alguns participantes 

foram submetidos à tomografia de tórax além da radiografia de tórax. O teste sorológico para 

HIV foi realizado para avaliação de coinfecção TB/HIV e a contagem de CD4+ e carga viral 

realizadas se o participantes coinfectados, como parte do fluxo de atendimento (Brasil, 

2013).Todos os pacientes foram diagnosticados, tratados e seguidos pelos profissionais de 

saúde das unidades colaboradoras sem interferência da equipe do estudo.  

Os pacientes elegíveis para o estudo responderam um questionário eletrônico (Magpi®) 

que pode ser instalado em tablets e celulares, com dados demográficos, clínicos e 

laboratoriais. Os dados foram armazenados digitalmente, permitindo a exportação dos mesmos 

para o banco de dados Excel ® e daí para outros programas estatísticos.  

 

5.11 COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS PARA DOSAGEM DOS 

BIOMARCADORES 

 

A coleta de 2 ml de sangue venoso periférico foi realizada por profissional experiente 

nesse procedimento. A amostra de sangue foi preferencialmente coletada no momento da 

definição do caso mas podendo ser realizada até 15 dias após o início do esquema terapêutico 

nos casos de ILTB ou TBP. Os espécimes foram transportados para o LAMAP do HUAP para 
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processamento - centrifugação (3500 RPM por 5 min), armazenamento do soro em freezer -80º 

e dosagem dos níveis de anticorpos (IgM anti cardiolipina, sulfatide, ácido micólico e IgM e IgG 

anti proteína Mce 1a), por meio do método ELISA. 

O protocolo do método ELISA foi realizado de acordo com o descrito por Takenami et al. 

(2016), sendo feitas adaptações para este estudo. As placas de poliestireno foram incubadas 

após a colocação de 50 µl em cada poço dos seguintes antígenos: os fosfolipídeos cardiolipina, 

sulfatide e ácido micólico (10 mg/mL) e a proteína recombinante Mce1A na diluição de1:1000. 

A proteína recombinante Mce1a foi designada pelo Dr. L.W. Riley (Universidade da Califórnia, 

Berkeley, CA, EUA) como descrito anteriormente na literatura (Arruda et al., 1993). O bloqueio 

das placas foi feito com 100 µL de BSA a 3%, seguido de incubação. As amostras de soro 

foram diluídas na concentração de 1:100 em BSA a 3%,e alíquotas de 100 μl colocadas em 

cada poço, em triplicata, sendo incubadas por 1h em temperatura ambiente. Após, 100μl de 

anticorpos secundários IgG (1:50.000) e IgM (1:10.000) foram acrescentados aos poços 

seguido de 100 μl de substrato tetrametilbenzidina (Invitron Life Technologies) e incubação por 

mais de 30 min. Em cada placa, a reação era bloqueada com 100 μl de ácido sulfúrico 1-2M e 

a leitura realizada em  um espectofotômetro a 450nm (SpectraMax® M3). Os resultados obtidos 

foram baseados na média das análises em triplicata e se um coeficiente de variância maior que 

10% fosse observado, as análises eram repetidas. O controle positivo da reação foi uma 

amostra de paciente com diagnóstico confirmado de TB, e o controle negativo foi uma amostra 

de participante com ausência de doença e sem contato de TB. A Figura 3 ilustra os 

procedimentos desde a coleta das amostras até a seu armazenamento no LAMAP e as Figuras 

4 e 5 apresentam o desenho da placa antes do início do experimento e a foto da placa após o 

término do experimento, pronta para a leitura do nível de densidade ótica (corresponde ao nível 

dos biomarcadores), respectivamente.  
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Figura 3 – Procedimentos desde a coleta até o armazenamento das amostras no       

   LAMAP 
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Figura 4 – Modelo do desenho da placa para a realização do experimento. 

 

*Para os antígenos CL, SF, MT e Mce cada triade de poços representa um participante. CL=cardiolipina; 
SF=sulfatide; MT= ácido micólico (mutant type); Mce= mamammalian cell entry protein. Para cada antígeno os 
testes foram realizados em triplicata por participante. 
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Figura 5 – Placa de Elisa após o término do experimento. 

 

 

5.12 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

A coleta de dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais e das amostras foi efetuada 

após a assinatura, em duas vias, dos  termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

pelos responsáveis legais e maiores de 18 anos e também dos termos de assentimento (TA) 

pelos participantes com idade entre sete e 18 anos (APÊNDICES 1 e 2).O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CAAE 

:2638.0513.3.0000.5243 e CAAE: 4547.0115.0.0000.5243), estando anexada a este projeto a 

cópia do parecer (Anexo 2). 

 

5.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados foram analisados pelo GraphPad Prism v.5.0 (GraphPad Inc., San Diego, Ca). 

Os níveis das imunoglobulinas estão descritos como mediana e intervalos interquartis (IQR). 

Para comparação da variação dos níveis dos biomarcadores nos grupos com distribuição 

normal dos dados foi usado o teste T Student, enquanto para os dados sem essa distribuição 

foram utilizados os testes de Kruskal-Wallis seguido do pós teste Dunn para análise de 3 ou 
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mais grupos e o teste de Mann-Whitney U quando foram comparados dois grupos 

independentes. A significância de associação das variáveis categóricas foi avaliada pelo teste 

Qui-Quadrado entre os grupos estudados. A significância estatística foi estabelecida com 

p<0,05. A capacidade das imunoglobulinas discriminarem os pacientes sem TB ativa daqueles 

com TBP, ou seja, a sensibilidade e a especificidade foram avaliadas por meio da curva ROC 

(receiver operating characteristic) e da análise da AUC (area under the curve). O teste de 

correlação de Spearman foi usado para analisar a correção linear entre os níveis de 

biomarcadores e os dados clínicos e laboratoriais. 

Como a TBP tem aspectos clínicos, radiológicos e laboratoriais distintos nas crianças e o 

desenvolvimento imunológico está relacionado à faixa etária, para fins de análise, a população 

do estudo foi dividida em menores de cinco anos e com idade igual ou maior que cinco anos. 
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6 RESULTADOS 

 

No período do estudo (01 de setembro de 2014 a 30 de junho de 2017), 108 pacientes 

foram incluídos - 20 contatos assintomáticos de pacientes bacilíferos com PT negativa 

(controle), 44 pacientes assintomáticos contatos de pacientes bacilíferos com PT positiva 

(ILTB) e 44 com TBP. Ao longo do acompanhamento, um paciente previamente diagnosticado 

com TBP recebeu outro diagnóstico e foi excluído. Assim, o número total de participantes foi 

igual a 107, sendo 43 com TBP. 

Na população do estudo, todos os 107 pacientes receberam vacina BCG.  

Três pacientes (7%) com TB ativa relataram tratamento prévio para TB e todos eram 

adolescentes. 

Todos os 43 pacientes com TBP realizaram o teste para HIV, sendo 4 positivos (10%). 

Todos os pacientes diagnosticados com ILTB foram investigados por terem contato com 

paciente bacilífero.  

A Tabela 1 mostra as características demográficas e epidemiológicas na amostra geral, 

nos grupos controle, ILTB e TBP.  

Tabela 1 - Características demográficas e epidemiológicas dos participantes de zero a 

19 anos dos grupos controle, ILTB e TBP, estudados no período de setembro de 2014 a junho 

de 2017.  

 
*
IIQ= intervalo interquartil ILTB=infecção latente de tuberculose TBP=tuberculose pulmonar 

 Amostra geral 
(n=107) 

Controle 
 

(n=20) 
ILTB 

 

(n=44) 
TBP 

 

(n=43) 
P 

Faixa etária anos, n (%) 

0-5a 37 (34,6%) 5 (25%) 14 (32%) 18 (42%) 
0,37 

5-19a 70 (65,4%) 15 (75%) 30 (68%) 25 (58%) 

Idade, mediana (IIQ
*
) 8 (3,25- 12) 7 (4,25 – 9) 8,5 (4 – 11) 11 (1,91 - 15) 0,54 

Gênero 

Masculino, n (%) 48 (45%) 10 (50%) 18 (41%) 20 (46%) 
0,76 

      Feminino, n (%) 59 (55%) 10 (50%) 26 (59%) 23 (54%) 

História de contato com TBP+, n (%) 

Sim 90 (84%) 20 (100%) 44 (100%) 26 (61%) - 

Não 17 (16%) 0 0 17 (39%) _ 
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 Conforme apresentado na Tabela 1, a idade mediana foi de sete anos no grupo controle, 

oito e meio no de ILTB e 11 anos no de TBP. Não foram observadas diferenças significativas 

para a idade e o gênero entre os três grupos estudados. No grupo de pacientes diagnosticados 

com TBP, a história de contato com paciente bacilífero esteve presente em 26 (61%).  

 

 A Tabela 2 apresenta as características clínicas e radiológicas dos participantes com 

TBP  

 

Tabela 2 – Características clínicas e radiológicas dos participantes com TBP de zero a 

19 anos, estudados no período de setembro de 2014 a junho de 2017.  

  Tuberculose 
pulmonar 

(n= 43) 

Tuberculose pulmonar 
confirmada 

(n=10) 

Tuberculose pulmonar não 
confirmada 

(n=33) 

Tempo de sintomas 

< 2 semanas 4 (9%) 1 (10%) 3 (9%) 

> 2 semanas 36 (83%) 7 (70%) 29 (88%) 
Sem sintomas 3 (7%) 2 (20%) 1 (3%) 

Manifestações clínicas  
Tosse 31 (78%) 6 (75%) 6 (75%) 

Perda ou dificuldade 
ganho de peso 

26 (65%) 3 (37%) 3 (37%) 

Febre 24 (60%) 5 (62%) 5 (62%) 
Pneumonia arrastada 17 (39%) 6 (75%) 6 (75%) 

Sudorese 14 (35%) 3 (37%) 3 (37%) 
Hemoptise 2 (5%) 1 (12%) 1 (12%) 

Achados radiológicos  
Adenopatia hilar 14 (33%) 2 (20%) 12 (37%) 
Condensação 15 (35%) 3 (30%) 12 (37%) 

Infiltrados 15 (35%) 4 (40%) 11 (34%) 
Cavidades 10 (23%) 3 (30%) 7 (22%) 

Derrame pleural 5 (12%) 2 (20%) 3 (9%) 

Atelectasia 6 (14%) 2 (20%) 4 (12%) 
Miliar 3 (7%) 0 3 (9%) 

Localização pulmonar 
Direita 20 (48%) 6 (60%) 14 (43%) 

Esquerda 9 (21%) 2 (20%) 7 (22%) 
Bilateral 13 (31%) 2 (20%) 11 (34%) 

* 1 paciente não realizou radiografia de tórax por estar grávida 

Na Tabela 2, observamos que 36 (86%) dos pacientes do grupo TBP, apresentaram os 

sintomas por mais de duas semanas. A febre, perda ou dificuldade ganho de peso e tosse 

estavam presentes em 78%, 65% e 60% dos pacientes, respectivamente. As alterações 

radiológicas mais encontradas foram a adenopatia hilar (33%), as condensações (35%) e os 

infiltrados (35%). As escavações foram descritas em 10 (23%) radiografias. A localização mais 

frequente das alterações radiológicas foi à direita (48%). 
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Na tabela 3 estão descritos os resultados dos exames laboratoriais dos particpiantes 

com TBP. 

Tabela 3 - Resultados laboratoriais (PT, baciloscopia, TRM e culltura) e do sistema de 

pontuação, dos participantes com TBP de zero a 19 anos, estudados no período de setembro 

de 2014 a junho de 2017.  

 
Tuberculose 

pulmonar 
(n= 43) 

Tuberculose 
pulmonar 

confirmada 
(n=10) 

Tuberculose pulmonar não 
confirmada 

(n=33) 

PT
* 

   
Positiva 23 (79%) 5 (71%) 18 (82%) 
Negativa 6 (20%) 2 (28%) 4 (18%) 

Não realizada 14 (32%) 3 (30%) 11 (33%) 
Baciloscopia      

Positiva 14 (42%) 5 (50%) 9 (39%) 
Negativa 19 (58%) 5 (50%) 14 (60%) 

Não realizada 10 (23%) 0 10 (30%) 
TRM

&
     

Positivo 4 (28%) 4 0 
Negativo 10 (71%) 0 10 

Não realizado 29 (67%) 6 23 (69%) 
Cultura    

Positiva 8 (38%) 8 (80%) 0 

Negativa 13 (62%) 1 (10%) 12 (100%) 

Nâo realizada 22 (51%) 1 (10%) 21 (49%) 

*PT= prova tuberculínica  
&
TRM= teste rápido molecular  

 A prova tuberculínica foi positiva em 79% dos indivíduos com TBP. 

 A positividade dos exames bacteriológicos foi de 42% para a baciloscopia, 38% para a 

cultura e 28% para o TRM. Esses percentuais foram calculados baseados no número total de 

exames realizados.  

 Dentre os 43 indivíduos com TBP, 10 casos foram confirmados (cultura e/ou TRM 

positivos). Dos 10 pacientes com TB confirmada, dois eram crianças com idade menor que 

cinco anos e oito eram adolescentes; desses o TRM foi realizado em quatro com todos os 

resultados positivos. Dos quatro, três tiveram a baciloscopia negativa. Todos os pacientes com 

TBP confirmada e, concomitantemente, resultado de BAAR + eram adolescentes  

 Nos pacientes com ILTB, o tamanho médio de resposta ao PPD foi de 12.9 mm (DP = 4) 

e naqueles com TBP foi de 14 mm (DP = 3,58), não havendo diferença significamente entre os 

grupos de ILTB e TBP (p = 0, 289). O nível dos biomarcadores não se correlacionou com o 

tamanho em milímetros da resposta ao PPD na PT (p > 0, 05) (dados não demonstrados). 
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 A Tabela 4 mostra os resultados dos níveis dos biomarcadores estudados na população 

geral e nos grupos controle, ILTB e TBP. 

Tabela 4 - Níveis (DO) de biomarcadores, IgM anti - cardiolipina, - sulfatide, - ácido 

micólico e - proteína Mce 1A e IgG anti Mce 1A dos participantes de zero a 19 anos dos grupos 

controle, ILTB e TBP, estudados no período de setembro de 2014 a junho de 2017.  

* 
DO = densidade ótica 

&
 IIQ= intervalo interquartil ILTB =  infecção latente de tuberculose  TBP = tuberculose pulmonar 

 Na amostra geral, houve diferenças significativas para os níveis de biomarcadores 

estudados entre os três grupos. Os níveis de IgM anti- cardiolipina, sulfatide, ácido micólico e 

anti - proteína Mce 1A mostraram -se mais elevados nos pacientes do grupo controle enquanto 

a mediana para a IgG anti- Mce 1 A foi mais elevada nos pacientes diagnosticados com TBP 

(p=0,0002). A IgG Mce1A mostrou-se capaz de diferenciar ILTB de TBP.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amostra geral 
(n=107) 

Controle 
 

(n=20) 
ILTB 

 

(n=44) 
TBP 

 

(n=43) 
P 

Níveis de anticorpos (DO
*
), mediana (IIQ)

& 

IgM Cardiolipina 

 
0,970  

(0,569 -2,157) 

 
2,228  

(1,149- 3,677) 

 
0,948  

(0,469 -1,476) 

 
0,884  

(0,536 -1,619) 

 
0,0008 

IgM Sulfatide 

 
3,049  

 (2,009 -3,873) 

 
3,917  

(2,570 - 3,925) 

 
2,798  

(1,931 -3,661) 

 
3,060 

(1,965 -3,629) 

 
0,002 

IgM Ácido micólico 

 
2,820  

(2,153 - 3,773) 

 
3,816  

(2,956 -3,925) 

 
2,463  

(1,588 - 3,705) 

 
2,755  

( 2,204 - 3,720) 

 
0,0009 

IgM Mce 1A 

 
2,183  

(1,601 -3,568) 

 
3,278  

(2,139 -3,883) 

 
2,112  

(1,278 - 3,059) 

 
2,113  

(1,573 - 3,235) 

 
0,019 

IgG Mce 1A 

  
 0,260 
(0,183 - 0,379) 

 
0,224  

(0,131-0,329) 

 
0,219  

(0,161 - 0,344) 

 
0,355  

(0,232 - 0,501) 

 
0,0002 
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 A figura 6 mostra a representação gráfica dos níveis (DO) de IgG Mce 1A nos grupos 

controle, ILTB e TBP, na amostra geral.  
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Figura 6: Gráfico dos níveis (DO) de IgG Mce 1 A nos grupos controle, ILTB e TBP, faixa etária zero a19   

 anos, estudados no período de setembro de 2014 a junho de 2017. 
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 A Tabela 5, apresenta os níveis dos biomarcadores IgM anti - cardiolipina, - 

sulfatide, - ácido micólico, - proteína Mce 1Ae IgG anti - proteína Mce 1A nos grupos 

controle, ILTB e TBP nas crianças com idade entre zero e 59 meses.  

Tabela 5 – Níveis (DO) de biomarcadores, IgM anti - cardiolipin, - sulfatide, - ácido 

micólico e - proteína Mce 1A e IgG anti - Mce 1A, dos participantes dos grupos 

controle, ILTB e TBP, faixa etária de 0 a 59 meses, estudados no período de 

setembro de 2014 a junho de 2017. 

          *KW=teste Kruskal-Wallis 
**
MW= teste Mann-Whitney ILTB=infecção latente de tuberculose 

           TBP=tuberculose pulmonar   

 

 

 
Controle 

a 

(n=5) 
ILTB

b  

(n=14) 
TBP

c
 

(n= 18) 
p (KW*) 

 

p (MW
**
or 

T test ) 
 

Anticorpos; mediana (IIQ) 

IgM Cardiolipina 
2,228 

(1,334-3,614) 
1,135 

(0,424- 1,499) 
1,177 

(0,651-2,004) 
0,07 

(a x c) 
0,057 

 (a x b) 
0,031 

 (b x c)  
0,054 

- 

IgM Sulfatide 
3,925 

(2,888-3,926) 
3,449 

(1,574-3,715) 
3,162 

(1,973-3,675) 
0,062  

 
(a x c) 

0,028 
(a x b) 

0,029 
(b x c)  

0,92 
 

IgM ácido micólico 
3,925 

(3,437-3,926) 
3,229 

(1,308-3,783) 
2,902 

(2,270-3,763) 
0,032 

 
(a x c) 

0,0081 
(a x b)  

0,01 
(b x c)  

0,83 
 

IgM Mce 1A 
3,843 

(2,581-3,882) 
2,250 

(1,254-3,704) 
2,477 

(1,771-3,339) 
0,22 

(a x c) 

0,12 
 (a x b)  

0,10 
(b x c)  

0,688 
- 

IgG Mce 1A 
0,253 

(0,172-0,476) 
0,259 

(0,187-0,355) 
0,401 

(0,280-0,534) 
0,058  

 
(a x c) 

 0,16 
(b x c) 0,006 

(a x b)  

0,85 
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 Como observado na Tabela 5, nos menores cinco anos de idade, embora a 

mediana para o nível de IgM anti - cardiolipina tenha sido mais elevada no grupo 

controle em relação aos grupos ILTB e TBP, a diferença não foi significativa (p= 

0,07). Com relação à IgM anti - sulfatide, os níveis séricos foram mais elevados no 

grupo controle, apresentando diferença significativa quando comparado ao ILTB (p= 

0,029) e também ao TBP (p = 0,028). Essa IgM não diferenciou ILTB de TBP (p= 

0,83) . Os níveis de IgM anti - ácido micólico foram mais elevados no grupo controle 

com significância quando comparado ao grupo de ILTB (p= 0,01) e de TBP (p= 0, 

081). A IgM anti - ácido micólico não diferenciou ILTB de TBP (p = 0,83). Para o 

nível de IgM Mce 1 A não houve diferença significativa entre os três grupos. A 

mediana do nível de IgG Mce 1A foi mais elevada no grupo de TBP quando 

comparada ao grupo ILTB (p= 0,006) e não apresentou diferença entre os grupos 

controle versus ILTB (p= 0,85) nem para o controle versus TBP (p= 0,16), como 

observado também na Figura 7.  
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Figura 7: Gráfico com os níveis (DO) de IgG Mce 1 A nos grupos controle, ILTB e TBP, faixa etária 
zero a 59 meses, estudados no período de setembro de 2014 a junho de 2017 
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 A Tabela 6 mostra os níveis de biomarcadores IgM anti cardiolipina, - 

sulfatide, - ácido micólico, - proteína Mce 1A e IgG anti proteína - Mce 1A, nos 

grupos controle, ILTB e TBP, na faixa etária de 5 a 19 anos.  

Tabela 6 – Níveis (DO) de biomarcadores, IgM anti cardiolipina, - sulfatide, - ácido 

micólico, - proteína Mce 1A e IgG anti - Mce 1A, dos participantes dos grupos 

controle, ILTB e TBP, faixa etária de 5 a 19 anos, estudados no período de setembro 

de 2014 a junho de 2017.  

* teste de Kruskal - Wallis   ** teste de Mann -Whitney ILTB=infecção latente de tuberculose  

 TBP=tuberculose pulmonar  

 Como observado na Tabela 6, entre os participantes com idade entre cinco e 

19 anos de idade, a mediana para o nível de IgM anti - cardiolipina foi mais elevada 

 Controle
a
 
 

(n=15) 
ILTB

b 

(n=30) 
TBP

c
  

(n=25) 
p (KW*) 

 
p (MW*) 

Ttest  
Anticorpos; mediana (IIQ) 

 
IgM Cardiolipina 

2,224 
(1,079-3,706) 

0,937  
(0,565-1,145) 

0,687  
(0,524-1,581) 

0,0078 
 

 
(a x c) 

0,0034 
(a x b) 

0,018 
(b x c) 

0,703 
 

IgM Sulfatide 
3,873  

(2,524-3,925) 
2,774 

(1,994-3,708) 
2,655  

(1,834-3,586) 
ns 

 
(a x c) 

0,016 
(a x b) 

0,012 
(b x c) 

0,952 
 

IgM ácido 
micólico 

3,583  
(2,770-3,921) 

2,438  
(1,600-3,548) 

2,707  
(2,006-3,651) 

ns 

 
(a x c) 

0,033 
(a x b) 

0,006 
(b x c) 

0,531 
 

IgM Mce 1A 
2,578  

(2,097-3,886) 
1,945  

(1,265-2,826) 
1,947  

(1,265-3,013) 
ns 

 
(a x c) 

0,022 
(a x b) 

0,024 
(b x c) 

0,925 
 

IgG Mce 1A 
0,196  

(0,114-0,333) 
0,198  

(0,146-0,331) 
0,331  

(0,215-0,443) 
0,03 

 
(a x c) 

0,020 
(a x b) 

0,875 
(b x c) 

0,009 
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no grupo controle em relação à ILTB e TBP, com diferença significativa (p= 0,0078) . 

Com relação à IgM anti - sulfatide, os níveis séricos foram mais elevados no grupo 

controle, apresentando diferença significativa quando comparado ao grupo de ILTB 

(p = 0,016) e ao de TBP (p = 0,012). Os níveis de IgM anti - ácido micólico foram 

mais elevados no grupo controle com significância estatística quando comparados 

aos níveis encontrados no grupo de LTBI (p = 0,006) e TBP ( p = 0, 033). Da mesma 

forma, os níveis de IgM Mce 1 A foram mais elevados no grupo controle, com 

significância estatística quando comparados os grupos controle versus ILTB (p = 

0,024) e controle versus TB ativa (p = 0,022). Nenhuma das IgM avaliadas no estudo 

discrimimou ILTB de TBP na faixa etária de cinco a 19 anos. A mediana de IgG Mce 

1A foi mais elevada no grupo de TBP quando comparada ao grupo ILTB (p= 0,009) e 

ao grupo controle (p = 0,020), como apresentado também na figura 8. Para essa Ig, 

não houve diferença significativa os grupos controle e ILTB ( p = 0,875). Nessa faixa 

etária, o nível de IgG Mce 1A foi significativamnete mais elevado no grupo TBP se 

comparado ao ILTB e controle. 

A Figura 8 apresenta o gráfico com os níveis de IgG anti - proteína Mce 1A na 

faixa etária de 5 a 19 anos. 
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Figura 8 – Gráfico com os níveis (DO) de IgG Mce 1A nos grupos controle, ILTB e TBP, faixa    

 etária 5 a 19 anos, estudados no período de setembro de 2014 a junho de 2017. 

 

A Tabela 7 mostra os níveis de biomarcadores IgM anti cardiolipina, - 

sulfatide, - ácido micólico, - proteína Mce 1A e IgG anti - Mce 1A, nos grupos  de TB 

confirmada e não confirmada .  



60 

Tabela 7 – Níveis (DO) de biomarcadores, IgM anti- cardiolipina, - sulfatide, - 

ácido micólico, - proteína Mce 1A e IgG anti- Mce 1A nos participantes com TBP não 

confirmada e TBP confirmada, faixa etária de zero a 19 anos, estudados no período 

de setembro de 2014 a junho de 2017. 

*IIQ=intervalo interquartil TBP=tuberculose pulmonar  

  A Tabela 7 demonstra que as medianas dos níveis de lgM anti cardiolipina, 

anti - ácido micólico e IgM Mce 1A foram mais elevadas nos pacientes com TBP não 

confirmada (sem identificação bacteriológica) quando comparadas aos pacientes 

que tiveram TB confirmada, com p= 0,0019 (cardiolipina), 0,037 (ácido micólico) e 

0,0007(IgM proteína Mce 1A). Para a IgM anti sulfatide e a IgG anti Mce 1A não 

houve diferença significativa entre os dois grupos, p= 0,087 e p = 0,788, 

respectivamente.  

A Figura 9 apresenta o gráfico com os níveis de IgG anti - Mce 1A nos pacientes 

com TBP confirmada e TBP não confirmada  
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Figura 9: Gráfico com os níveis (DO) de IgG Mce 1A em pacientes com TBP confirmada e 

 TBP  não confirmada, faixa etária zero a 19 anos, estudados no período de setembro de 2014 

 a junho de 2017. 

 

 
TBP não confirmada 

(n=33) 
TBP confirmada 

(n=10) 
p 

Nível de anticorpos, Mediana (IIQ
*
) 

IgM Cardiolipina 1,166 (0,702 -1,915) 0,511 (0,0291-0,638) 0,0019 
IgM Sulfatide 3,083 (1,970-3,740) 2,361 (1,444-3, 257) 0,087 
IgM Ácido 
micólico 

2,920 (2,248- 3,736) 2,333 (1,433-2,765) 0,037 

IgM Mce 1A 2,422 (1,644-3,550) 1,408 (0,925-2,187) 0,0007 
IgG Mce 1A 0,361 (0,229-0,514) 0,354 (0,233-0,4906) 0,788 
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Como a IgG Mce 1A foi a Ig que discriminou os grupos TBP e ILTB, objetivo 

principal do presente estudo, tanto na amostra geral e nos grupos estratificados por 

idade - zero a 59 meses e cinco a 19 anos, procedeu-se ao cálculo da sensibilidade 

e especificidade por meio da análise da curva ROC. 

 A Figura 10 apresenta a curva ROC, comparando os níveis de IgG anti 

proteína Mce 1A nos grupos TBP e no grupo controle, na faixa etária de zero a 19 

anos.  
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Figura 10 – Curva ROC (Receiver operating curve) comparando os níveis de IgG anti Mce1A 
 nos grupos TBP (n=43) e grupo controle (n=20), na faixa etária zero  a 19 anos, estudados no 
 período de setembro de 2014 a junho de 2017. IC=intervalo de confiança S= sensibilidade; 
 E= especificidade e LR= likehood ratio  
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A Figura 11 apresenta a curva ROC, comparando os níveis de IgG anti proteína Mce 

1A nos grupos TBP e no grupo ILTB, na faixa etária de 0 a 19 anos.  
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 Figura 11 – Curva ROC (Receiver operating curve) comparando os níveis de IgG anti 
  Mce1A entre os grupos TBP (n=43) e ILTB (n=44),  faxa etária zero a 19 anos, . 
  estudados no período de setembro de 2014 a junho de 2017. IC=intervalo de 
  confiança S= sensibilidade; E= especificidade e LR= likehood ratio  

 

A análise da curva ROC, para a IgG Mce 1A, comparando os grupo ILTB e 

TBP foi realizada na faixa etária de zero a 59 meses, como mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 – Curva ROC (Receiver operating curve) comparando os níveis de IgG anti Mce1A 
 entre os grupos TBP (n=18) e ILTB (n= 14) na faixa etária zero a 59 meses, estudados no 
 período de setembro de 2014 a junho de 2017. IC=Intervalo de confiança; S = sensibilidade; 
 E= especificidade e LR= likehood ratio  

 

AUC= 0,732 
p=0,0002 
IC95%=0,628-0,836 
cut-off=0,26 
S=72,09% 
E=63,64% 
LR=1,96 

 
 
AUC= 0,785 
p=0,006 
IC95%=0,628-0,942 
cut-off=0,26 
S=83,33% 
E=57,14% 
LR=1,94 



63 

 Nos pacientes menores de cinco anos, na distinção entre ILTB e TBP pela 

IgG Mce 1A, o resultado mais equiparado entre sensibilidade (72,22%) e 

especificidade (71,43%) foi obtido com o cut-off = 0,33 (IC 95% = 0,628 - 0,942) e 

LR = 2,53. 

 Como não houve diferença significativa para a IgG Mce 1A entre os grupos 

controle e TBP nos participantes menores de cinco anos, a análise da curva ROC 

não foi realizada.  

A Figura 13 apresenta a análise de sensibilidade e especificidade por meio da 

curva ROC, para o nível de IgG anti Mce 1A entre os grupos TBP e ILTB faixa etária 

de 5 a 19 anos.  
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Figura 13 – Curva ROC (Receiver operating curve) comparando os níveis de IgG anti Mce1A 
 entre os grupos TBP (n=25) e ILTB (n=30), faixa etária 5 a 19 anos, estudados no período de 
 setembro de 2014 a junho de 2017. IC=Intervalo de confiança; S = sensibilidade; E= 
 especificidade e LR= likehood ratio  
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A Figura 14 apresenta a curva ROC, comparando os níveis de IgG anti 

proteína Mce 1A nos grupos TBP e controle, na faixa etária de 5 a 19 anos.  
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Figura 14; Curva ROC (Receiver operating curve) comparando os níveis de IgG anti Mce1A entre os 
grupos TBP (n=25) e grupo controle (n=15), faixa etária de 5 a 19 anos, estudados no período de 
setembro de 2014 a junho de 2017. IC=Intervalo de confiança; S = sensibilidade; E= especificidade e 
LR= likehood ratio  

A Tabela 8 mostra os níveis do biomarcador IgG anti proteína - Mce 1A, nos 

grupos TBP diagnosticado pelo sistema de pontuação (> 40 pontos), TBP BACT+, 

controle e ILTB. 

Tabela 8 – Níveis (DO) de biomarcadores, IgG anti- proteína Mce 1A nos 

grupos controle, ILTB, TBP (diagnósticado pelo sistema de pontuação>40 pontos e 

TBP BACT+), faixa etária de zero a 19 anos, estudados no período de setembro de 

2014 a junho de 2017. 

*IIQ= intervalo interquartil ILTB=infecção latente de tuberculose TBP=tuberculose pulmonar 

Níveis                    TBP >40 
a
 

 Mediana (IIQ)               (n=20) 
TBP BACT+ 

b
 

(n=19) 
Controle 

c
 

(n=20) 
ILTB 

d
 

(n=44) 
 

p 

 
IgG Mce 1a 

 
0,370 

(0,216-0,520) 

 
0,334 

(0,249-0,412) 

 
 

0,224 
(0,131-0,329) 

 

 
0,219 

(0,161-0,344) 

 
axbxcxd 

0.0003  
axc 

0.0096 
axb 

 0.21 
axd 

0.0004 
bxc 

 0.025 
bxd 

0.0050  
 

AUC= 0,722 
p=0,019 
IC95%=0,558-0,887 
cut-off=0,26 
S=64% 
E=73,33% 
LR=2,4 
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 Como observado na Tabela 8, para o nível de IgG Mce 1A, não houve 

diferença significativa entre os grupos de TBP diagnosticados pelo sistema de 

pontuação (> 40 pontos) e do grupo TBP BACT+ (p = 0,21). Os níveis de IgG Mce 1 

A foram mais elevados nos pacientes diagnosticados com TBP pelo sistema de 

pontuação (> que 40 pontos) quando comparados com aqueles do grupo controle 

(p= 0,0096) e com os de ILTB (p= 0,0004). Os níveis de IgG Mce 1A entre os 

pacientes com TBP diagnosticados por algum método bacteriológico positivo foram 

mais elevados significativamente, tanto com relação ao grupo controle (p= 0,025) 

como o de ILTB (p= 0,005). O mesmo é demonstrado na Figura 15 que apresenta os 

níveis de IgG anti - Mce 1A nos grupos TBP (sistema de pontuação > 40 pontos), 

TBP BACT +, controle e ILTB, na faixa etária de zero The prevalence of symptoms 

associated with pulmonary tuberculosis in randomly selected children from a high 

burden community zero a 19 anos. 
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.Figura 15 – Gráfico com os níveis de IgG anti Mce 1A nos grupos TBP (sistema de 
 pontuação > 40), TBP BACT+, controle e ILTB, faixa etária de zero a 19 anos, estudados no 

 período de setembro de 2014 a junho de 2017. 

 

Como a IgG Mce 1 A, discriminou os participantes com TBP BACT+ daqueles 

do grupo controle e ILTB procedeu-se à análise da curva ROC para cálculo de 

sensibilidade e especificidade. 
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A Figura 16 apresenta a curva ROC, comparando os niveis de IgG anti 

proteína Mce 1A nos grupos TBP BACT + e ILTB, na faixa etária de zero  a 19 anos. 
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Figura 16 – Curva ROC (Receiver operating curve) comparando os níveis de IgG anti Mce1A entre os 
grupos TBP BACT + (n= 19) e grupo ILTB (n=44), faixa etária de zero a 19 anos, estudados no 
período de setembro de 2014 a junho de 2017. IC=Intervalo de confiança; S = sensibilidade; E= 
especificidade e LR= likehood ratio 
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 A Figura 17 apresenta a curva ROC, comparando os níveis de IgG anti - Mce 

1A nos grupos TBP BACT + e controle, na faixa etária de zero  a 19 anos.  
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Figura 17 – Curva ROC (Receiver operating curve) comparando os níveis de IgG anti Mce1A 
 entre os grupos TBP BACT + (n= 19) e grupo controle (n=20), faixa etária de zero a 19 anos, 
 estudados no período de setembro de 2014 a junho de 2017. IC=Intervalo de confiança; S = 
 sensibilidade; E= especificidade e LR= likehood ratio 
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7 DISCUSSÃO 

Neste estudo, cujo objetivo principal foi avaliar se diferentes níveis de IgM anti 

cardiolipina, - sulfatide, - ácido micólico, - proteína Mce 1A e IgG anti proteína Mce 

1A, eram capazes de diferenciar ILTB de TBP, a IgG Mce 1A mostrou-se a Ig com 

melhor rendimento. Tanto na amostra geral, como nos grupos de participantes com 

zero a 59 meses de idade e nos maiores de cinco anos, os níveis de IgG Mce 1A 

foram mais elevados nos participantes com TBP do que naqueles com ILTB. De 

maneira geral, o melhor resultado foi obtido para o cut-off igual a 0,26 DO. A busca 

em bases de dados bibliográficos não identificou trabalhos realizados em crianças e 

adolescentes com TB, utilizando esses biomarcadores. Foram identifcados trabalhos 

realizados em adultos. 

Similarmente, Takenami et al. (2016), avaliando o potencial uso da IgG Mce 

1A para o diagnóstico de TB ativa em adultos, encontraram níveis mais elevados 

dessa Ig em indivíduos com TBP quando comparados àqueles com ILTB e aos 

contatos que não se infectram nem adoeceram. Além disso, dentre os pacientes 

com TBP, os autores identificaram níveis ainda mais elevados dessa Ig naqueles 

participantes cuja radiografia de tórax apresentava cavidades, o que pode estar 

relacionado a maior carga bacilar dessas lesões e consequentemente maior 

estímulo antigênico e síntese de Igs. Embora em nosso estudo, houve descrição de 

23 radiografias com cavidades optamos por não realizar essa análise, visto que os 

exames de imagem não foram revisados pela equipe da pesquisa. Nas crianças, o 

sistema imune está em desenvolvimento; a IgM, a IgG e a Ig A atingem níveis 

similares aos dos adultos, em média, aos dois, seis e 10 anos de idade, 

respectivamente (Schroeder et al, 1995). Tal fato poderia explicar porque Takenami 

et al (2016), encontraram níveis mais elevados de IgG Mce 1A nos adultos com TB 

(mediana = 0,77DO) quando comparados às crianças incluídas em nosso estudo 

com TB (mediana = 0,35DO), na amostra geral. Da mesma forma, para discriminar 

TB ativa de contatos assintomáticos, infectados ou não pelo M. tuberculosis, a 

sensibilidade (S= 79,5%) e a especificidade (E=84,4%) também foram maiores que 

nas crianças e adolescentes cujos resultados foram 72,09% e 63,64%, 

respectivamente.  

 Ao revisarem 23 artigos sobre avaliação da sorologia como método 

complementar para o diagnóstico de TB na infância, Achkar & Ziegenbald (2012) 
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encontraram variação na sensibilidade (14 to 85%) e especificidade (86% to 100%). 

Esses estudos utilizaram diferentes antígenos do M. tuberculosis, tornando difícil a 

comparação entre eles. 

Quando a análise foi realizada com a estratificaçâo por idade, a IgG Mce 1A 

também, discriminou TBP de ILTB (sensibildade = 83,3% e especificdade = 57,4%) 

nos menores de 59 meses. Nesse grupo, provavelmente, não houve diferença entre 

os participantes com TB e o grupo controle, pois havia apenas cinco indivíduos do 

grupo controle. Nos participantes com idade entre cinco e 19 anos, a IgG Mce 1A 

distinguiu TBP de ILTB (sensibilidade= 64% e especificidade = 66,67%) e também 

do grupo controle (sensibildade = 64% e especificidade= 73,3%.). Nonyane et al. 

(2018) avaliarama resposta da IgG a 119 antígenos (multiplexed bead-based assay) 

no soro de crianças com idade entre 12 to 152 meses com TBP confirmada, TBP 

não confirmada e TBP improvável. Ao compararem os casos de TBP confirmada 

com a TBP improvável com PT negativa, para todas as idades, encontraram a 

melhor AUC da curva ROC igual a 0.74 para o antígeno RV 3875_FIND; com 

sensibilidade e especificidade de 70 e 71%, respectivamente, achado similar a este 

estudo que avaliou a IgG Mce1A, com sensibilidade de 74% e especificidade de 

70% para a o grupo TBP BACT+ vs controle, respectivamente. Por outro lado, 

quando compararam TBP vs TB improvável com PT positiva, o antígeno com melhor 

resultado foi o DID64IDRI, com AUC = 0.59, com sensibilidade igual a 60% e 

especificidade de 64%. Com a proteína Mce 1A testada como antígeno, a 

sensibilidade e a especificidade foram de 74% and 64%, respectivamente, quando 

comparamos TBP BACT+ e ILTB.  

As crianças, especialmente as menores de 10 anos de idade desenvolvem 

formas paucibacilares de TBP e podem ter dificuldade em expectorar (Marais, 2004). 

No presente estudo, apenas 23% dos casos de TB foram confirmados segundo os 

critérios de Graham et al.(2015). O baixo número de casos confirmados pode ser 

atribuído ao fato das crianças menores desenvolverem formas paucibacilares da 

doença, mas também pela indisponibildade de infra-estrutura nas Unidades de 

Saúde para a realização da cultura e do Xpert® MTB/RIF. A baciloscopia do escarro 

e o TRM (Xpert® MTB/RIF), que oferecem resultados mais rápidos foram usados em 

40% dos participantes com TBP para o diagnóstico inicial. Nos 60% restantes, a 

abordagem diagnóstica foi baseada no sistema de pontuação preconizado pelo 

Ministério da Saúde para o diagnóstico de TBP em crianças e adolescentes não 



70 

bacilíferos (MS, 2011). Na amostra geral, utizando-se o cut-off = 0.26 DO, o teste 

ELISA IgG Mce 1A foi positivo em 31 (72%) de todos os casos de TBP, 

incrementando em 32% a detecção de casos quando comparados à microscopia 

direta e ao TRM. Vale ressaltar que da mesma forma que para a baciloscopia, a 

realização do TRM depende da coleta de espécime respiratório, o que nem sempre 

é possível em crianças. Além disso, não há máquinas para a realização do TRM em 

todas as unidades de saúde no nosso país.  

 A TB apresenta aspectos clínicos, laboratoriais e radiológicos diferentes nas 

crianças menores de 10 anos quando comparadas aos adolescentes e adultos 

(Marais, 2004; MS, 2011). Da mesma forma o desenvolvimento imunológico é 

diferente entre as idades (Schroeder et al, 1995). Como o cut-off = 0,26 DO foi o que 

apresentou mais equílibrio entre sensibilidade e especificidade, de forma geral, 

fizemos a discussão baseada nesse valor. No entanto, nas crianças menores de 

cinco anos, o melhor cut-off foi igual a 0,33 DO, com sensibildade e especificidade 

igual a 72,22% e 71,43%, respectivamente. Tal achado pode sugerir que na infância, 

período no qual a TB tem características distintas e o sistema imune está em 

desenvolvimento, valores diferentes de cut-off podem ser avaliados para os testes 

sorológicos.  

 A aplicação da vacina BCG (Mycobacterium bovis), no Brasil, é recomendada 

no primeiro mês de vida, estando a cobertura vacinal maior que 90% da população 

alvo (Domingues & Teixeira, 2013). A proteína Mce1A está presente também na 

parede celular do M.bovis (HO & RILEY, 1997). Embora alguns estudos, tenham 

encontrado níveis elevados de anticorpos de imunoglobulinas para antígenos 

comuns a ambas as bactérias, em crianças vacinadas e não vacinadas, 

influenciando a sensibilidade e na especificidade, outros não encontraram correlação 

entre a vacinação BCG e os resultados dos testes sorológicos (Beyazova et al, 

1995) Todas as crianças e adolescentes incluídos neste estudo foram vacinadas 

impossibilitando a avaliação da influência da vacinação BCG nos níveis de IgG Mce 

1A. No entanto, não houve correlação entre a idade e os níveis desse biomarcador.  

Após a infecção pelo M. tuberculosis, o bacilo pode ser eliminado pelo 

sistema imune, permanecer em estado latente ou proliferar e causar a doença ativa. 

A bactéria pode ser eliminada em qualquer estágio (Drain et al, 2018). Neste estudo, 

em 6 (30%) participantes do grupo controle e em 17 (39%) do ILTB o teste ELISA 
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IgG Mce 1A foi positivo. Uma hipótese para esse achado seria a possibildade 

desses indivíduos terem sido recém infectados ou recebido maior carga bacilar com 

maior estímulo antigênico ou ainda estarem em um estágio de maior risco de 

progressão para a TB subclínica ou TB ativa. Estudos futuros são necessários para 

avaliar se pessoas com maiores níveis séricos de IgG Mce 1A têm risco maior de 

adoecimento.  

Desde 2002, o MS recomenda a utilização do sistema de pontuação como 

ferramenta auxiliar para o diagnóstico de TBP em crianças e adolescentes não 

bacilíferos (MS, 2002; MS, 2011). Como sabido esse sistema não inclui testes 

bacteriológicos. Na população estudada e diagnosticada com TBP os níveis de IgG 

Mce 1A foram similares entre aqueles diagnosticados pelo sistema de pontuação e 

aqueles que tiveram algum exame bacteriológico positivo (TBP BACT+), sugerindo 

que essa Ig é um biomarcador de doença ativa.  

As micobactérias não tuberculosas (MNT) podem estar presentes no 

ambiente, especialmente na água e no solo, podendo também causar doenças em 

humanos. A proteína Mce 1 está presente na parede celular das MNT (Fedrizzi et 

al., 2017). Logo, os resultados dos testes sorológicos que utilizam esse antígeno 

podem ter influência desses agentes. Isso não foi avaliado neste trabalho de 

pesquisa.  

No grupo controle, com idade entre cinco e 19 anos de idade, níveis maiores 

de IgM anti-Mce1A foram detectados quando comparados àqueles com TBP e ILTB. 

O mesmo não foi detectado na faixa etária de 0 a 5anos, provavelmente por nesse 

grupo haver apenas cinco participantes entre os controles. Os níveis mais elevados 

de IgM anti-Mce1A nos participantes do grupo controle, maiores de cinco anos, 

representariam um status de proteção, já que esses indivíduos após o contato com 

paciente bacilífero não se infectaram nem adoeceram. Contrariamente, no estudo 

em adultos realizado por Takenami et al (2016), a IgM Mce 1A também foi capaz de 

discriminar TBP do grupo não TB, com sensibilidade e especificidade iguais a 51,3% 

e 83,3%, respectivamemente. 

A OMS recomenda que, para que um teste diagnóstico para tuberculose seja 

utilizado em larga escala, tenha sensibilidade de 90% e especificidade de 70% 

(Nonyane et al, 2018). Embora a IgG Mce1A não tenha apresentado esse 

rendimento, mostrou-se potencialmente útil na abordagem inicial de casos suspeitos 

de TBP, principalmente, quando os testes bacteriológicos que fornecem resultados 
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mais rápidos como a baciloscopia e/ou o teste rápido molecular são negativos ou de 

difícil realização. 

Durante a pesquisa bibliográfica, não foram encontradas publicaçãos 

relacionadas à TB em crianças e adolescentes, que avaliaram os níveis de IgM anti  

lipídeos (cardiolipina, sulfatide e ácido micólico) presentes na parede celular do M. 

tuberculosis. Foram identificados estudos relativos a adultos, que utilizaram a IgM 

anti- cardiolipina e outro que avaliou IgM anti - cardiolipina e anti - sulfatide 

(Goodridge, 2012; Takenami, 2018). 

Goodridge et al (2012), avaliaram, em adultos diagnosticados com TBP em 

Uganda, se as Igs M anti - cardiolipina, fosfatidil inositol, fosfatidiletanolamina 

fosfatidilcolina e esfingolípide decresceram ao longo do tratamento com 

tuberculostáticos. Todos reduziram significativamente. Nesse trabalho as Igs não 

foram testadas em participantes com ILTB. 

Em 2018, Takenami et al., publicaram estudo que avaliou os níveis IgM anti 

cardiolipina e sulfatide, além de outros lipídeos em pacientes com TB, ILTB, 

expostos que não se infectaram e indivíduos com outras doenças não TB. Com 

relação à IgM anti-cardiolipina, em adultos, os níveis foram mais elevados no grupo 

diagnosticado com TBP. Dentre os maiores de cinco anos de idade, neste estudo, os 

níveis de IgM anti- cardiolipina foram mais elevados nos pacientes expostos que não 

se infectaram e nem adoeceram após exposição ao M. tuberculosis. O mesmo não 

foi observado nos menores de 59 meses, provavalemnet por no grupo controle só 

haver cinco indivíduos. O anticorpo anti-cardiolipina é um auto-anticorpo que 

caracteriza a síndrome anti-fosfolipídeo e pode por exempl estar presentes em 

pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmcio (Miyakis, 2006). No momento 

da inclusão no estudo, nenhum dos participantes tinha sinais ou sintomas de 

doença auto-imune. 

Com relação à IgM anti-sulfatide, Takenami et al. (2018), não encontraram 

diferença significativa nos grupos estudados, enquanto no nosso estudo, a IgM anti-

sulfatide estava mais elevada no grupo controle quando comparada aos pacientes 

com ILTB e TBP. O mesmo ocorreu para a IgM anti-ácido micólico. Tal como a IgM 

Mce1A, especialmente nas crianças maiores de cinco anos e adolescentes, esses 



73 

níveis mais altos representariam algum grau de proteção em relação à infecção e 

adoecimento pelo M. tuberculosis. 

No presente estudo, as IgM anti -cardiolipina, anti-sulfatide e anti-ácido 

micólico não se mostraram úteis para discriminar TBP de ILTB.  

Os achados demográficos, epidemiológicos e clínicos deste estudo estão de 

acordo com aqueles da literatura para a TB pediátrica. A história de contato deve ser 

valorizada em crianças, especialmente nas menores, e foi positiva em mais da 

metade dos casos de TBP (Sant`anna, 1998; Zomboni, 2013) ). Os sinais e sintomas 

mais frequentes de TBP foram tosse (78%), perda ou não ganho de peso (65%), 

febre (60%) e pneumonia arrastada (39%); a hemoptise ocorreu em 5% casos, 

achados esses encontrados por outros autores. (Sant`Anna, 1998; Zomboni, 2013). 

A maioria (85%) dos pacientes relatou sintomas há mais de duas semanas o que é 

compatível com os achados clínicos da TB, como descrito por Sant`Anna (1998; 

2013).   

A TBP pode ter diversas apresentações radiológicas (Marais, 2004). Nos 

indivíduos estudados a consolidação e a adenopatia hilar estiveram presentes em 

35% e 33% dos casos respectivamente, semelhante a estudo realizado em 

Moçambique em que essas alterações radiológicas foram as mais frequentes 

(Garcia Basteiro, 2015). Apenas três pacientes apresentaram aspecto miliar na 

radiografia de tórax, sendo que dois eram pessoas vivendo com o HIV e a 

coinfecção TB-HIV aumenta o risco de evolução para formas graves de TB (MS, 

2013). A taxa de coinfecção TB - HIV no estudo foi de 9%, similar ao registrado no 

Brasil (MS, 2016).  

É conhecido que os testes bacteriológicos, especilamente a pesquisa do 

BAAR e a cultura de escarro têm baixo rendimento nos casos de TB pediátrica (Zar 

et al, 2012). O mesmo ocorreu na população aqui estudada onde a baciloscopia foi 

positiva em 42% e a cultura 38% dos casos em que os testes foram realizados. 

A PT é o teste recomendado e disponível no SUS como ferramenta para o 

diagnóstico de ILTB e como auxiliar no diagnóstico de TBP para o diagnóstico de 

ILTB em crianças (MS, 2011). A PT foi positiva em 80% dos casos de TBP que 

realizaram o teste. Em estudos pediátricos que incluíram casos de TBP confirmada a 
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positividade da PT variou de 74,7% a 77% (Zar et al, 2012; Nicol et al, 2014). Como 

observado por Takenami et al (2016), o nível sérico da IgG Mce 1A não se 

correlacionou com o tamanho da induração da PT.  

As limitações do estudo são o pequeno tamanho da amostra e o número 

reduzido de casos confirmados de TBP.  

A realização de novos estudos com maior tamanho amostral é necessária. 

Pretendemos acompanhar os participantes de ILTB e TBE que tiveram a IgG anti-

Mce1A positiva a fim de se avaliar o desfecho clínico a longo prazo. 
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8 CONCLUSÔES  

 

- O nível sérico de IgG Mce 1A discriminou TBP de ILTB em crianças e      

adolescentes. 

- O nível sérico de IgG Mce 1A foi similar entre pacientes com TBP diagnosticados 

pelo sistema de pontuação e aqueles que tiveram algum teste bacteriológico 

positivo. 

- A IgG Mce 1A parece ser um marcador de TB ativa. 

- Indivíduos contatos de pacientes bacilíferos que não se infectaram, nem 

adoeceram, apresentaram níveis mais elevados de IgM anti - cardiolipina, sulfatide, 

ácido micólico e proteína Mce 1A.  

-  As IgM anti- cardiolipina, sulfatide e ácido micólico não discriminaram TBP de 

ILTB.  
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9 CONSIDERAÇÔES FINAIS  

 

- Como o teste Elisa IgG Mce 1A, neste estudo, não alcançou a sensibilidade e a 

especificidade recomendadas pela OMS para que um teste seja usado em larga 

escala, a dosagem desse anticorpo pode auxiliar como método laboratorial inicial 

para elucidação dos casos suspeitos de TBP em pediatria. 

 

- Conhecer mais um aspecto da resposta imune do hospedeiro à infecção pelo M. 

tuberculosis contribui para o avanço de pesquisas nessa área.   

 

- Mais estudos, em outras populações e com amostras maiores, são necessários 

para a avaliação do teste ELISA IgG Mce 1A no contexto da TB pediátrica. 

 

- Atualmente, a OMS não recomenda a utilização dos kits sorológicos comerciais 

para o diagnóstico de TB em crianças e adultos. No entanto, esse órgão encoraja as 

investigações para o desenvolvimento de testes com maior acurácia.  
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11 ANEXOS  

ANEXO 1 QUADRO DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA O DIAGNÓSTICO DA 

TUBERCULOSE PULMONAR EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO 

BACILÍFEROS – MINISTÉRIO DA SAÚDE – BRASIL. 

 

 
MS, 2011. 
 

INTERPRETAÇÃO: 

Maior ou igual a 40 pontos - Diagnóstico muito provável  

30 a 35 pontos - Diagnóstico possível 

 Igual ou inferior a 25 pontos - Diagnóstico pouco provável. 
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ANEXO 2 Documentos de aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense. 
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12 APÊNDICES 

 

12.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do projeto: Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico 

diferencial entre tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias 

não tuberculosas em crianças e adolescentes. 

Pesquisadora responsável: Profa. Claudete A. Araújo Cardoso  

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629-9190, (21) 2629-9198 e (21) 2629-9569.  

Identificação do participante da pesquisa (iniciais do nome): _________ 

Idade: _____________ anos          R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

___________________________________________________ 

R.G. responsável legal: _________________________ 

O(A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 

Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico diferencial entre 

tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias não tuberculosas 

em crianças e adolescentes.  

Este documento tem o objetivo de fornecer informações sobre esta pesquisa. 

Nele está explicado com detalhe como o estudo será feito. Sua participação neste 
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trabalho é voluntária.  Assim, você pode querer ou não participar, assim como de 

deixar de participar a qualquer momento. Caso aceite participar, vamos pedir que 

você assine duas vias deste documento, uma cópia ficará em nossos arquivos e a 

outra com você. 

A tuberculose é um sério problema de saúde no Brasil. A contaminação se dá 

por via respiratória, quando uma pessoa com tuberculose tosse, espirra ou fala. 

Quem tem contato com pacientes com tuberculose pode pegar a doença. A maioria 

dos que pegam a infecção nunca adoece, mas se a infecção aconteceu há pouco 

tempo, ou se a pessoa que teve contato é uma criança, adolescente e/ou tem 

infecção pelo HIV ou qualquer outra condição médica que afete a imunidade 

(proteção do organismo contra infecções), o risco de adoecer fica muito maior. É 

muito importante a gente diagnosticar e tratar a doença a fim de evitar complicações 

e formas mais sérias que são mais comuns na infância. No entanto o diagnóstico da 

tuberculose pulmonar continua difícil na infância e nos adolescentes em que a 

bactéria não é isolada, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Você foi 

convidado para fazer parte deste estudo, em que serão feitos exames de sangue de 

sangue em até dois momentos, no começo da investigação da doença e duas ou 

oito semanas depois, para saber como se comportam os biomarcadores 

(substâncias do sangue que podem ajudar no diagnóstico) nos casos de infecção 

recente pela bactéria da tuberculose. Caso você não apresente sintomas de 

tuberculose, nem tenha tido contato com alguém com tuberculose, você pode ser 

convidado a participar do estudo nas seguintes condições: se estiver saudável, se 

tiver pneumonia que não pareça tuberculose, se tiver aids sem doença nos pulmões, 

pois precisamos comparar o resultado do teste em vários grupos para saber se este 

teste vai nos ajudar no diagnóstico da infecção pela bactéria da tuberculose. 

Rubrica do pesquisador: __________________    

Rubrica do paciente (ou seu responsável legal): __________________ 

 

No estudo, serão coletados 2 ml (correspondente a uma colher de café) de 

sangue para fazer os exames na primeira consulta e após duas ou oito semanas 

dependendo do grupo que você esteja.  
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O sangue será coletado no final da sua consulta de rotina e o material 

coletado vai ser levado para o laboratório logo após a coleta.  

 O sangue colhido vai ser guardado no freezer do laboratório, e só vai poder 

ser usado depois em outros trabalhos se o Comitê de Ética em Pesquisa avaliar o 

novo estudo. Para isso, será preciso assinar uma nova autorização para deixar que 

o sangue seja usado para pesquisa. Durante todo o tempo vai ser mantido segredo 

sobre a sua identidade, ou seja, você não será reconhecido pelo seu nome na 

pesquisa. Isso é importante porque os seus direitos devem ser respeitados.  

O sangue guardado tem que ser usado em até cinco anos depois da coleta. 

Se for preciso que o sangue seja guardado por mais tempo, você (seu/sua filho/a) e 

o Comitê de Ética terão que ter conhecimento disso. Depois que o sangue for usado, 

o restante vai ser destruído no laboratório.  

 Você (seu/sua filho/a) vai saber dos resultados dos exames feitos no trabalho 

e vai receber orientações sobre esses resultados.  

A coleta de sangue pode ser um pouco incômoda, e pode até dar um 

pequeno sangramento com mancha roxa no lugar da coleta de sangue, mas não é 

diferente e nem tem maior risco do que as outras coletas de sangue que você 

(seu/sua filho/a) faz nos seus exames de sangue de rotina. A pesquisadora 

responsável pelo estudo deve ficar sabendo caso você tenha algum problema com a 

coleta do sangue. Se for o caso, o Comitê de Ética em pesquisa também será 

comunicado. 

A sua participação nesta pesquisa pode nos ajudar a saber se esses exames 

são úteis para o diagnóstico da tuberculose em crianças e adolescentes, pois isso 

ainda é difícil para os médicos que cuidam dos pacientes. 

Você não precisará pagar para fazer parte do estudo, e também não receberá 

nenhum dinheiro por participar. No entanto, está garantido a você (seu/sua filho/a) o 

ressarcimento dos gastos decorrentes da participação no estudo, tais como 

transporte e alimentação nos dias em que for necessária sua presença (do seu/sua 

filho/a) para consulta e exames.   

Seu prontuário médico vai ser conferido pela equipe do projeto, só mesmo 

para recuperar os dados da pesquisa.  Os resultados do estudo vão ser publicados, 



99 

mas seu nome (do seu/sua filho/a) não vai aparecer em nenhuma publicação. Todas 

as informações serão guardadas em segredo.  

Sua participação neste estudo é voluntária. Isto quer dizer que você escolhe 

participar ou não do trabalho. Se você (seu/sua filho/a) não quiser participar, você 

(seu/sua filho/a) não será prejudicado no seu tratamento ou acompanhamento 

médico de rotina. Você também poderá se recusar a responder algumas perguntas, 

e poderá desistir de participar a qualquer momento do estudo, sem nenhum prejuízo 

para você. 

Rubrica do pesquisador: __________________    

Rubrica do paciente (ou seu responsável legal): __________________ 

 

Este termo de consentimento foi elaborado em duas vias, sendo uma 

guardada junto com os seus dados (seu/sua filho/a) pela pesquisadora responsável 

pelo estudo, e a outra será entregue a você.  

Em caso de danos decorrentes de sua (ou da criança sob a sua 

responsabilidade) participação no projeto de pesquisa, você (ou a criança sob a sua 

responsabilidade) terá direito de assistência integral gratuita como participante da 

pesquisa, além do direito à indenização, garantidos pela pesquisadora responsável 

pelo estudo. 

Se você tiver qualquer dúvida sobre esta pesquisa, poderá entrar em contato 

com a pesquisadora responsável, a Profa Claudete A. Araújo Cardoso, na 

Enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro - Faculdade de 

Medicina – Universidade Federal Fluminense (UFF), pelos telefones (21) 2629-9190, 

(21) 2629-9198 e (21) 2629-9569, a fim de esclarecer as suas questões.  

Outra forma de contato para resolver as suas dúvidas é através do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, situado à Rua Marquês de 

Paraná, 303, quarto andar, prédio anexo ao HUAP. O Comitê de Ética em Pesquisa 

é um comitê formado por um grupo de vários profissionais que se reúne para avaliar 

os projetos e garantir que os mesmos não trazem nenhum dano aos participantes 
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das pesquisas. O seu horário de funcionamento é nas terças e quintas de 10 a 16 

horas, e o contato pode ser pessoal ou pelo telefone (21) 2629-9189. 

Você (ou o seu representante legal) deverá rubricar todas as folhas do termo 

de consentimento livre e esclarecido, colocando a sua assinatura na última 

página do referido termo. A pesquisadora responsável pelo estudo deverá, da 

mesma forma, rubricar todas as folhas do termo de consentimento livre e 

esclarecido,   

 

Eu,_________________________________________________________,RG:____

_____________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou (no caso de menores de 18 anos de idade): 

Eu, _________________________________,RGnº______________________, 

responsável legal por____________________________________________, 

RGº_______________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

Rubrica do pesquisador: __________________    

Rubrica do paciente (ou seu responsável legal): __________________ 

 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal  

_______________________________________________________________ 

Testemunha  

_______________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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______________________________________________________________ 

Testemunha  

_______________________________________________________________ 

Em caso de paciente de 10-18 anos de idade, assinar junto ao responsável legal : 

 _____________________   _________________________  RJ,  _________  

(Assinatura) (Nome)   

 

Concordância com o armazenamento de material biológico: 

Eu concordo e autorizo a coleta, o depósito, o armazenamento no 

biorrepositório e a utilização do material biológico meu (do meu filho/a).  

 _____________________   _________________________  RJ,  _________  

(Assinatura) (Nome)   

Ou:  

Eu não concordo com a coleta, o depósito, o armazenamento no biorrepositório 

e/ou a utilização do material biológico meu (do meu filho/a).  

 _____________________   _________________________  RJ,  _________  

(Assinatura) (Nome) 
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 12.2 TERMO DE ASSENTIMENTO (7 A 10 ANOS) 

  

                                  

                                     

TERMO DE ASSENTIMENTO 7 A 10 ANOS 

 Título do projeto: Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico 

diferencial entre tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias 

não tuberculosas em crianças e adolescentes.  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre a dosagem de 

biomarcadores (substâncias) no sangue para ver se ajudam saber se uma criança 

tem tuberculose ou não. Se você quiser participar, seus pais também terão que 

aceitar. 

A tuberculose é uma doença séria e um grande problema de saúde no nosso 

país e no mundo. Na sua idade não é fácil para os médicos saberem se a criança 

tem tuberculose. Caso você a gente não desconfie que você tenha tuberculose você 

pode ser convidado a entrar no estudo pois precisamos ver o resultado dos exames 

em pacientes com saúde e com outras doenças, como pneumonia e a aids quando 

os pulmões não estão doentes. 

Você só vai participar da pesquisa se tiver vontade. Se você entrar no estudo, 

você pode sair dela a qualquer hora, sem nenhum problema para você. 

Nós vamos acompanhar você com exames de sangue na primeira vez de sua 

consulta e duas semanas ou oito semanas após, de acordo com o grupo que você 

estiver. Assim vamos ver se medir essas substâncias no sangue pode ajudar a fazer 

o diagnóstico da tuberculose.  
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A coleta de sangue é uma coisa segura, mas pode incomodar um pouquinho, 

causar um pouco de dor e dar até um pequeno sangramento e uma mancha roxa no 

lugar que a agulha entrou para tirar o sangue, mas isso não tem maior perigo do que 

os outros exames de sangue que você faz. 

Você precisa saber que também existem algumas coisas boas que podem 

acontecer com a sua participação nesta pesquisa. Quando a gente tiver os 

resultados desta pesquisa, vamos conseguir saber se o diagnóstico da tuberculose 

vai melhorar. 

Se você morar longe do lugar da sua consulta, nós daremos a seus pais 

dinheiro para trazer você no dia da consulta e comprar lanche para você. 

Ninguém vai saber que você está participando deste trabalho. Nós não vamos 

falar com as outras pessoas, nem vamos dar a estranhos as informações que você 

nos der. Os resultados da pesquisa vão ser colocados em revistas, mas sem 

identificar as crianças que participaram da pesquisa. 

 

        Eu _____________________________________________________ aceito 

participar da pesquisa, Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico 

diferencial entre tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias 

não tuberculosas em crianças e adolescentes.  

 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que 

posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir que ninguém vai ficar zangado comigo. Os pesquisadores tiraram minhas 

dúvidas e conversaram com os meus responsáveis sobre este estudo. 

_________________________, ____de _________de __________. 

Nome do menor:_____________________________________________________ 

Assinatura do menor: _________________________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ________________________________________ 
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12.3 TERMO DE ASSENTIMENTO (11 A 13 ANOS) 

 

 

 

     

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 11 A 13 ANOS 

 

 

Título do projeto: Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico 

diferencial entre tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias 

não tuberculosas em crianças e adolescentes.  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre o diagnóstico 

da tuberculose em crianças e adolescentes. Se você quiser participar, seus pais 

também terão que concordar. 

É muito importante a gente diagnosticar e tratar a doença a fim de evitar 

complicações e formas graves que são mais comuns na infância e se os pacientes 

têm a imunidade comprometida.  Por outro lado, é importante diferenciar entre 

tuberculose e outras doenças para que o tratamento da tuberculose que dura seis 

meses não seja feito sem necessidade. Você foi convidado para fazer parte deste 

estudo, em que serão feitos exames de sangue de sangue em até dois momentos, 

no início da investigação da doença duas ou oito semanas após, dependendo do 

grupo que fique. Assim saberemos como se comportam os biomarcadores 

(substâncias no sangue) nos casos de infecção recente pela bactéria da 
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tuberculose. Caso você tenha aids sem doença pulmonar, esteja saudável ou com 

pneumonia aguda, você pode ser convidado pois precisamos medir essas 

substâncias no sangue para ver se faz diferença com os pacientes que têm 

tuberculose. 

Você não precisa participar da pesquisa caso não queira, é um direito seu. 

Você também não terá nenhum problema se desistir a qualquer momento, mesmo 

depois de aceitar participar do trabalho. 

Nós vamos fazer a coleta de sangue em dois momentos; na primeira consulta 

e duas ou oito semanas depois. 

A coleta de sangue é considerada segura, mas pode incomodar um pouco, e 

pode até dar um pequeno sangramento com mancha roxa no lugar em que foi 

coletado o sangue, mas isso não é diferente e nem tem maior perigo do que as 

outras coletas de sangue que você faz nos seus outros exames de sangue. 

Caso aconteça alguma coisa errada, você pode procurar a pesquisadora 

Profa. Claudete Araújo Cardoso nos telefones (21) 2629-9190, (21) 2629-9198 e 

(21) 2629-9569 para falar sobre o que aconteceu. 

Mas também há coisas boas que podem acontecer com a sua participação 

nesta pesquisa. Você vai nos ajudar a conhecer se a dosagem dessas substâncias 

no sangue pode ajudar no diagnóstico da tuberculose em crianças e adolescentes 

em que a bactéria que causa a doença não é isolada. 

Se você morar longe da clínica onde faz o controle da tuberculose, nós 

daremos a seus pais dinheiro suficiente para transporte e alimentação no dia da 

consulta. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa. Nós não falaremos 

a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças e 

adolescentes que participaram da pesquisa. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a pesquisadora Profa 

Claudete Araújo Cardoso nos telefones acima. 
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Eu _____________________________________________________ aceito participar 

da pesquisa Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico diferencial entre 

tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias não tuberculosas 

em crianças e adolescentes que vai avaliar se esses exames são úteis para o diagnóstico 

da tuberculose. 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que 

posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir que ninguém vai ficar zangado comigo. Os pesquisadores tiraram minhas 

dúvidas e conversaram com os meus responsáveis sobre este estudo. 

Recebi uma via deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa. 

Niterói, ____de _________de __________. 

Nome do menor:_____________________________________________________ 

Assinatura do menor: _________________________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ________________________________________ 
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12.4 TERMO DE ASSENTIMENTO (14 A 18 ANOS) 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 14 A 18 ANOS 

Título do projeto: Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico 

diferencial entre tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias 

não tuberculosas em crianças e adolescentes.  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre o diagnóstico 

da tuberculose em crianças e adolescentes. Antes de você decidir, precisa entender 

porque esta pesquisa está sendo feita. Se você decidir por participar da pesquisa, 

seus pais ou responsáveis também terão que concordar. Mas se você não desejar 

fazer parte na pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus pais concordarem. 

Você pode discutir qualquer coisa deste documento com seus pais, amigos ou 

qualquer um com quem você se sentir a vontade para conversar. Você pode decidir 

se quer participar ou não depois de ter conversado sobre a pesquisa e não é preciso 

decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras que não entenda ou coisas 

que você quer que eu explique mais detalhadamente porque você ficou mais 

interessado ou preocupado. Por favor, peça que eu pare a qualquer momento e eu 

explicarei as suas dúvidas. Não tenha pressa de decidir se deseja ou não participar 

deste estudo. Obrigado por ler este material. 

Esse estudo vai acompanhar pacientes de zero a 19 anos, que tenham sinais 

e sintomas que parecem tuberculose, pessoas que tiveram contato com pacientes 

com tuberculose mas que não parecem doentes e pacientes com doenças 

pulmonares que podem ser confundidas com tuberculose. Assim, mesmo que você 

não tenha sinais e sintomas que pareçam tuberculose, você pode ser convidado a 

participar do estudo. Isso porque precisamos comparar o resultado dos exames de 

sangue em pacientes saudáveis, com pneumonia que não parece tuberculose e 
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aqueles com aids sem doença pulmonar para saber se esse exame é útil para o 

diagnóstico da infecção por tuberculose.  Será colhido exame de sangue em dois 

momentos, na primeira consulta antes do início do tratamento e duas ou oito 

semanas depois, dependendo do grupo que você estiver. Serão dosadas 

substâncias, biomarcadores, para ver se elas podem ajudar no diagnóstico dessa 

doença. 

Você tem liberdade para decidir se quer participar ou não deste estudo. Se 

decidir participar, você receberá estas folhas de informações para guardar e deverá 

assinar um termo de consentimento junto com o seu responsável legal. Você não é 

obrigado (a) a estar nesta pesquisa. Ninguém ficará zangado ou desapontado se 

você disser não, a escolha é sua. Você pode pensar nisto e falar depois se você 

quiser. Você pode dizer “sim” agora e mudar de ideia depois e tudo continuará bem. 

Isso não mudará os cuidados que você recebe. 

Se concordar em participar desta pesquisa, você vai nos ajudar a avaliar se 

esse exame pode contribuir para o diagnóstico da tuberculose pulmonar e 

tuberculose latente em crianças e adolescentes quando a bactéria que causa a 

doença não aparece.  

No estudo nós vamos fazer o seguinte: serão coletados 2 ml (correspondente 

a uma colher de cada vez que você café) de sangue para fazer os exames no início 

do acompanhamento e após duas ou oito semanas após. Na primeira consulta nós 

vamos pedir para você responder a um questionário que será feito também nas 

outras consultas.  

Caso você aceite participar desta pesquisa, nós vamos coletar o seu sangue 

no mesmo dia em que vier para consulta e o material será levado para o laboratório 

a seguir. Você não precisará vir ao ambulatório fora do horário da sua consulta para 

participar do estudo. 

Rubrica do pesquisador: __________________    

       Rubrica do paciente: __________________ 

Caso não concorde em participar do estudo, você será acompanhado (a) da 

mesma maneira pelo seu médico, sem a coleta de exames de sangue. 



109 

A coleta de sangue pode incomodar um pouco, e pode até dar um pequeno 

sangramento com mancha roxa no lugar em que foi coletado o sangue, mas não é 

diferente e nem tem maior perigo do que as outras coletas de sangue que você faz 

nos seus outros exames de sangue. 

 Caso apareçam novos exames para sua faixa etária para o diagnóstico da 

tuberculose à época em que este estudo estiver sendo feito, você e o seu 

responsável legal, juntamente com o seu médico, ficarão sabendo das novas 

informações. 

 O sangue guardado tem que ser usado em até cinco anos depois da coleta. 

Se for preciso que o sangue seja guardado por mais tempo, você, o seu responsável 

legal e o Comitê de Ética terão que ter conhecimento disso. Depois que o sangue for 

usado, o restante vai ser destruído no laboratório. 

 A médica responsável pela pesquisa deve ficar sabendo caso você tenha 

algum problema com a coleta do sangue. Se for preciso, o Comitê de Ética em 

pesquisa também ficará sabendo. 

 Durante todo o tempo do estudo manteremos segredo em relação aos seus 

dados. Todas as informações vão ser guardadas em segredo para proteger você. Os 

resultados do estudo vão ser publicados, mas seu nome não vai aparecer em 

nenhuma revista. 

Se você precisar de outras informações sobre a participação no estudo, sobre 

os seus direitos ou sobre possíveis efeitos ruins (não esperados), ligue para a Profa 

Claudete Araújo Cardoso nos telefones (21) 2629-9190, (21) 2629-9198 e (21) 2629-

2569. 

Nenhum incentivo ou dinheiro será pago pela sua participação neste estudo 

de pesquisa clínica. Se houver a necessidade de ir até o local da pesquisa, seus 

gastos com transporte e alimentação serão pagos pela equipe do estudo. 

Título do projeto: Biomarcadores séricos: ferramenta para o diagnóstico 

diferencial entre tuberculose latente, tuberculose pulmonar e outras pneumopatias 

não tuberculosas em crianças e adolescentes.  

Nome da investigadora: Profa Claudete Araújo Cardoso 
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• Nome dos pais/responsáveis legais: 

________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ Data: 

__/__/__ 

• Nome do/a adolescente: 

_________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ Data: 

__/__/__ 

• Nome da pessoa que obteve o consentimento: 

________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ Data: 

__/__/__
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12.5 QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Projeto: Biomarcadores séricos em tuberculose 

 

Data de inclusão no estudo: __/__/__ 

 

Identificação: 

1-Número no estudo: ___________  

2-Identificação no estudo:________ 

3-Centro: (    ) UFF                              (    ) IFF                            (    ) São Gonçalo 

                (    ) Nilópolis                       (    ) Itaboraí                     (    ) HGVFº    

          

Dados demográficos: 

4-Sexo: (   ) M   (   ) F 

5-Etnia: (   ) Branco(a)        (   ) Indígena   (   ) Negro(a)              

              (   ) Pardo(a)          (   ) Asiático        

              (   ) Não sabe         (   ) Não quer responder  

6-Dt nasc.____/____/____  

7-Endereço:  

8-Rua 

________________________________________________________________ 

9-Número: _____ 
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10-Apto/ complemento:_________________ 

11-Bairro:________________________  

12-Cidade: 

(   ) Rio de Janeiro 

(   ) Niterói 

(   ) Itaboraí 

(   ) São Gonçalo 

(   ) Nilópolis 

(   ) Nova Iguaçu 

(   ) São João de Meriti 

(   ) Caxias 

(   ) Outra: _____________   

13-CEP: __________ 

14-UF: (   ) RJ   (   ) PE 

15-Telefone: __________________ 

 

16-Você mora em uma comunidade?  

(   ) Sim    (   ) Não     (   ) Não sabe    (   ) Não quer responder  

                 (Se assinalar não, não sabe ou não quer responder, vá para questão 20) 

17-Se mora em comunidade, em qual comunidade você mora? 

______________________   

18-Você mora dentro de comunidade ou do lado?  

(   ) Dentro    (   ) Do lado     (   ) Não sabe    (   ) Não quer responder 



113 

19-Das seguintes opções, qual é a melhor estimativa da distância entre sua 

residência e a comunidade mais perto? 

(   ) menos de 25m      (   ) Entre 25 e 50 m     (   ) Entre 51 e 100m     (   ) Mais de 

100m   

(   ) Não sabe    (   ) Não quer responder 

20-No de cômodos na casa:_____  

21-No de janelas:____  

22- Nº de pessoas no domicílio (incluindo o paciente): ______ 

23-Renda total da família, incluindo bolsa família (salário(s) mínimo(s) de 2015):   

(   ) $0 - $787 (menos de 1) 

(   ) $788 - $1575 (1 a menos de 2) 

(   ) $1576 - $2363 (2 a menos de 3) 

(   ) $2364 - $3939 (3 a menos de 5) 

(   ) $3940 - $7779 (5 a menos de 10) 

(   ) $7880 - $15759 (10 a menos de 20) 

(   ) $15760 ou mais (20 ou mais) 

(   ) Não sabe      (   ) Não quer responder 

 

Dados do responsável legal pelo paciente (somente para menores de 18 anos): 

24-Grau de parentesco do responsável legal pelo paciente: 

(   ) Mãe 

(   ) Pai 

(   ) Tio(a) 

(   ) Avô(ó) 
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(   ) Irmão(a) 

(   ) Guardião legal 

(   ) Outro(a), especifique:_____________ 

(   ) não se aplica (paciente >18a) 

 

25- Profissão do responsável legal:  

(   ) Servidor público 

(   ) Autônomo 

(   ) Desempregado 

(   ) Aposentado 

(   ) Estudante 

(   ) Do lar  

(   ) Doméstica 

(   ) Outra, especifique___________________________ 

 

26- Anos de educação formal concluídos (dados do responsável legal): __________ 

 

História clínica: 

27-Tossidor crônico na família: (   ) Sim    (   ) Não (Se assinalar não, vá para 

questão 29) 

28-Se sim, especifique quem (cheque todos que se aplicam):  

(   ) Mãe                (   ) Filho(a) 

(   ) Pai                   (   ) Avós 
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(   ) Irmão               (   ) Outro, especifique :____________________ 

29-Caso índice de tuberculose: 

(   ) Mãe                (   ) Filho(a)  

(   ) Pai                  (   ) Avós 

(   ) Irmão              (   ) contato da escola/creche   (   ) outro, especifique 

_____________ 

(   ) Sem caso índice identificado 

30 -Recebeu vacina BCG:  

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sabe   (Se assinalar não, vá para questão 32) 

31-Cicatriz da BCG acima de 3 mm: (   )Sim   (   )Não    

32- Dados antropométricos à admissão no estudo: Peso: ________kg 

                                                                                 Altura:_______cm  

33-Apresenta no momento alguma queixa?   

(   ) Sim  (   ) Não  (Se assinalar não, vá para questão 48) 

Se Sim, especifique qual(ais) queixa(s): 

34- Tosse    (   ) Sim   (   ) Não                            

35- Febre     (   ) Sim   (   ) Não                                                       

36- Emagrecimento     (   ) Sim   (   ) Não  

37- Ausência de ganho de peso (   ) Sim      (   ) Não                                                                   

38- Sudorese  (   ) Sim   (   ) Não                                                       

39- Hemoptise (   ) Sim   (   ) Não                                                       

40- Irritabilidade   (   ) Sim   (   ) Não                                                       

41- Aumento de gânglios   (   ) Sim   (   ) Não                                                       
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43- Hepatomegalia  (   ) Sim     (   ) Não 

44 – Esplenomegalia  (   ) Sim     (   ) Não 

45- Inapetência   (   ) Sim    (   )Não 

46- Pneumonia que não melhora com antibiótico:  (   ) sim      (   ) não     

      (Se assinalar não, vá para questão 45)         

47- Tempo de sintomas: 

(    ) menor que 2 semanas 

(    ) maior que 2 semanas 

(    ) não sabe informar 

(    ) não se aplica (criança assintomática, ou HIV sem doença pulmonar) 

48- História Prévia de TB:  

(   ) Sim      (   ) Não     

49- Já fez tratamento anterior para TB?  

(   ) Sim      (   ) Não    

 

Exames complementares: 

50- Status HIV:  (Se assinalar negativo, não sabe ou não quer responder, vá para 

questão 57)  

(   ) Positivo                                  (   ) Negativo    

(   ) Não sabe                                 (   ) Não quer responder   

48-Se infectado pelo HIV, tem aids (CDC 1994 Ce/ou 3): (   ) Sim         (   ) Não 

49- Se sim, classificação CDC, 1994: 

(   )A1 (   )A2   (   )A3    



117 

(   )B1 (   )B2   (   )B3 

(   )C1 (   )C2   (   )C3 

(   ) Sem informação 

51- Última contagem de CD4 absoluta : ________  

52- Data da contagem de CD4:_____/____/_____ 

53- Última contagem de CD4: _______  %:_____  

54- Última dosagem de carga viral: ____________  

55- log:_________  

56-Data da dosagem de carga viral: ____/____/____ 

57-PPD: (   ) Sim      (   ) Não    (Se assinalar não, vá para questão 60) 

58- Data do PPD: ____/____/____ .  

59-Se sim, especifique resultado  

(   ) Reator. Se reator, ____mm      (   ) Não Reator      (   ) Não realizado  

60- Fez pesquisa de BAAR? (   ) sim     (   ) não    (    ) não sabe     (Se assinalar não 

ou não sabe, vá para questão 63) 

61-Material para pesquisa direta de BAAR: 

(   ) escarro   (   )  LBA    (   ) lavado gástrico    (   ) líquido pleural    

(   ) biópsia de pleura    (   ) líquor          (    ) biópsia ganglionar     (   ) 

outro_____________ 

62-Resultado BAAR : (   ) positivo  (   ) negativo  (     ) não realizado 

63- Fez  cultura?  (   )Sim     (   )Não    (   ) não sabe   (Se assinalar não ou não sabe, 

vá para q. 65) 

64-Material para cultura:  

(   ) escarro  (   ) LBA   (   ) lavado gástrico  (    ) líquor   (   ) biópsia ganglionar 
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(   ) líquido pleural (   ) biópsia de pleura      (   ) outro ___________________ 

65–Resultado da cultura: (   ) positivo      (   ) negativo         

 

66-TMR-TB (GeneXPERT): 

(   ) Positivo, sensível à rifampicina   

(   ) Positivo, resistente à rifampicina       (   ) Negativo      (   ) Não realizado 

67- Raio X tórax/TC de tórax:  (   ) Sim         (   ) Não     (Se assinalar não, vá para 

questão 71) 

68– Data do Rx/TC tórax: ___/___/___ 

69-Se sim, especifique os achados:  

(   ) Normal 

(   ) Adenomegalia hilar e/ou paratraqueal 

(   ) Condensação / infiltrado unilateral 

(   ) Condensação / infiltrado bilateral 

(   ) Presença de caverna (s)  

(   ) Infiltrado nodular difuso (miliar) 

(   ) Derrame pleural 

(   ) Atelectasia 

(   ) Outra: _____________________________ 

70-Localização da alteração radiológica  

(   ) Hemitórax direito 

(   ) Hemitórax esquerdo 

(   ) Bilateral 
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(   ) não se aplica(exame normal) 

71- Escore MS (para crianças de zero a 10 anos e adolescentes não bacilíferos):  

      (   ) sim   (   ) não se aplica    (Se assinalar não se aplica, vá para questão 78) 

72-Escore total MS (para crianças e adolescentes não bacilíferos):_______ (final) 

73-Escore quadro clínico: _________ 

74- Escore quadro radiológico:_______ 

75- Escore teste tuberculínico:_______ 

76- Escore história de contato:_______ 

77- Escore estado nutricional:________ 

 

78- Diagnóstico 

(   ) TBP      (   ) TB gânglio-torácica       (   ) TB pleural     (   ) TB miliar 

(   ) TB ganglionar       (   )  TB meníngea     (   ) TB óssea      (     ) TB pericárdica 

(    ) outra forma de TB:________________________________________________  

(   ) TB latente     (   ) Pneumonia adquirida na comunidade 

(   ) AIDS sem doença pulmonar        (   ) Outras Pneumopatias não tuberculosas 

(   ) Saudável  

 

79- Medicação prescrita:  

(   ) RIP/RIPE         (   ) Isoniazida       (    ) antimicromibianos para germes comuns 

(   ) não se aplica ( não está em uso de medicação) 

80- Data do início do tratamento: ___/___/___     

81-Desfecho clínico : 
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(   ) em seguimento (    ) alta curado    (   ) perda de seguimento (   ) abandono              

(   ) óbito      (   ) outro _______________________ 

 

82 – Responsável pelo preenchimento: 

(   ) CAAC   (   ) CMS   (   ) DCMS   (   ) KL   (   ) MVSP   (   ) ACMWB   (   ) SMP   

(   ) APQS    (   ) APB   (   ) JMA   (   ) TRDO   (   ) EMC   (   ) LD 

PARA PREENCHIMENTO NAS VISITAS DE SEGUIMENTO MENSAL: 

1. Dt entrevista: ____/____/____    

2. Visita: ( X ) 1mês  (  ) 2meses  (  ) 3meses  (  ) 4meses  (  ) 5meses  (  ) 

6meses 

Dados do paciente: 

3. Número do paciente: _______  

            Nome do paciente:________________________________________      

4. Centro: (    ) UFF         (    ) FIOCRUZ Rio     (    ) São Gonçalo         (    ) 

Nilópolis    

                         (    ) Itaboraí    (    ) HGVFº                 (    ) IMIP    (    ) FIOCRUZ 

Recife      

5. Peso: _______kg     Altura: ______ cm    

6. Se paciente é infectado pelo HIV: 

Última contagem de CD4: _______  %:_____ Data do exame: ___/___/___ 

Última contagem de carga viral: _______  log:____ Data do exame: ___/___/___     

7. O paciente apresentou melhora desde a última consulta?  

     (   ) Não, paciente assintomático desde a última consulta     

     (   ) Sim, especifique qual(ais) queixa(s) na tabela a seguir: 



121 

 Data de início Data de término Sinal/sintoma em 

curso 

Tosse ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Hemoptise ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Febre ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Irritabilidade ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Emagrecimento ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Sudorese  ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Linfadenomegalia   ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Hepatoesplenomegalia ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

Outra: ________________ ___/___/___ ___/___/___ (   ) 

 

8. Houve melhora do quadro radiológico desde a última consulta?  

     (   ) Não, mantém as mesmas lesões    (   ) Sim, última radiografia de tórax: 

___/___/___    

     (   ) Não se aplica (não fez exames desde a última consulta ). 


