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Gualberto FAS. Valor diagnóstico da nested PCR em tempo real em 

pacientes com meningite tuberculosa [Tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Introdução: A meningite tuberculosa (MTB) é a forma mais grave e fatal de 

tuberculose. O diagnóstico oportuno e o tratamento adequado e precoce são os 

principais fatores associados com o bom prognóstico. Os métodos utilizados na 

prática médica diária – achados clínicos, exames de imagem e análise de 

líquido cefalorraquidiano (LCR) – têm baixa acurácia. A pesquisa do DNA do 

Mycobacterium tuberculosis no LCR através da reação em cadeia da 

polimerase (PCR, do inglês polimerase chain reaction) com a metodologia 

nested é promissora, especialmente quando associada à praticidade da 

amplificação do DNA em tempo real. Objetivo: Avaliar o valor diagnóstico da 

nested PCR em tempo real (nRT-PCR, do inglês nested real-time PCR) na 

investigação de pacientes com MTB. Métodos: Estudo observacional realizado 

em duas fases: uma prospectiva e outra retrospectiva. Na fase prospectiva, 

foram incluídos pacientes com suspeita de MTB internados no Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas (IIER). Informações clínicas, laboratoriais e 

radiológicas foram coletadas, assim como amostra de LCR de todos os 

pacientes. A partir de critérios internacionais padronizados, os pacientes foram 

categorizados como “MTB Definitiva”, “MTB Provável”, “MTB Possível” e “Não 

MTB”. A nRT-PCR, utilizando o gene alvo mpt64, foi realizada em todas as 

amostras de LCR no Laboratório de Meningites Bacterianas do Instituto Adolfo 

Lutz. Sensibilidade, especificidade e intervalos de confiança (IC 95%) da nRT-

PCR foram calculados com base no padrão-ouro (cultura positiva para M. 

tuberculosis ou isolamento de BAAR no sistema nervoso central) e nos 

pacientes com outros diagnósticos estabelecidos (Não MTB). Também foi 

calculada a proporção de pacientes com a nRT-PCR positiva em cada 

categoria clínica. Na fase retrospectiva, foi realizada uma revisão de 

prontuários de pacientes que tiveram a nRT-PCR solicitada no IIER e no 

Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. Os mesmos 

procedimentos de categorização diagnóstica, cálculos de sensibilidade e 

especificidade foram adotados. Resultados: Na fase prospectiva, foram 



 

 

incluídos 102 pacientes, sendo 92 deles infectados por HIV. Nove deles tiveram 

o padrão-ouro positivo e foram classificados como “MTB Definitiva” e 81 deles 

tiveram outros diagnósticos estabelecidos (“Não MTB”). A sensibilidade e a 

especificidade da nRT-PCR foi 100% (IC95%:70–100 e 95–100, 

respectivamente). A positividade da nRT-PCR na categoria “MTB Provável” foi 

50% (4/8 pacientes) e 25% na “MTB Possível” (1/4). Na fase retrospectiva, 56 

pacientes foram incluídos, sendo 48 infectados por HIV. A nRT-PCR teve 

sensibilidade de 83% (5/6) e especificidade de 100% (0/45). A positividade na 

categoria “MTB Provável” foi 60% (3/5) e não houve pacientes classificados 

como “MTB Possível”. Conclusão: A nRT-PCR apresentou boa sensibilidade e 

ótima especificidade, demonstrando seu valor diagnóstico na identificação 

oportuna de casos de MTB. 

 

Descritores: Tuberculose meníngea/diagnóstico; Mycobacterium tuberculosis; 

DNA; Reação em cadeia da polimerase em tempo real/métodos; Técnicas de 

amplificação de ácido nucleico; Líquido cefalorraquidiano; Sensibilidade e 

especificidade; Grupos diagnósticos relacionados/classificação. 

  



 

 

Gualberto FAS. Diagnostic value of the nested real time PCR in patients 

with tuberculous meningitis [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Background: Tuberculous meningitis (TBM) is the most serious and lethal 

presentation of tuberculosis. Timely diagnosis and appropriated treatment are 

the main factors associated with good outcome. Methods used in the daily 

medical practice – clinical, radiological and cerebrospinal fluid (CSF) findings – 

have low accuracy. Search for Mycobacterium tuberculosis DNA in the CSF by 

polymerase chain reaction (PCR) using the nested methodology is promising, 

especially when combined with the practical approach of the real time DNA 

amplification. Objective: To evaluate the diagnostic value of a nested real-time 

PCR (nRT-PCR) in the investigation of patients with TBM. Methods: A two-

phase observational study was carried out: prospective and retrospective. In the 

prospective phase, patients with suspected TBM hospitalized at “Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas” (IIER) were included. Clinical, laboratory and 

radiological data were collected, as well as CSF samples of all patients. 

According to international standard criteria, patients were categorized as "TBM 

Definite", "TBM Probable", "TBM Possible" and "Not TBM". The nRT-PCR, 

using the mpt64 gene, was performed on all CSF sample in the Laboratory of 

Bacterial Meningitis, Adolfo Lutz Institute. Sensitivity, specificity and confidence 

intervals (95% CI) of the nRT-PCR were calculated based on the gold standard 

(culture positive for M. tuberculosis or AFB isolation on the central nervous 

system) and on patients with other established diagnoses (“Not TBM”). The 

proportion of patients with a positive nRT-PCR in each clinical category was 

also calculated. In the retrospective phase, medical chart review was performed 

in those patients who had the nRT-PCR requested in IIER and in the “Centro de 

Referência e Treinamento em DST/AIDS”. The same diagnostic categorization 

and calculations of sensitivity and specificity were adopted. Results: 102 

patients were included in the prospective phase, 92 of them HIV-infected. Nine 

of them had the gold standard positive and were classified as “TBM Definite” 

and 81 of them had other diagnoses established (“Not TBM”). The sensitivity 

and specificity of the nRT-PCR were 100% (95%CI: 70–100 and 95–100, 



 

 

respectively). The nRT-PCR positivity in category “TBM Probable” was 50% 

(4/8 patients) and 25% in “TBM Possible” (1/4). In retrospective phase, the nRT-

PCR had a sensitivity of 83% (5/6) and specificity of 100% (0/45), among the 56 

included patients (48 of them HIV infected). Positivity in “TBM Probable” 

category was 60% (3/5) and no patients were classified as “TBM Possible”. 

Conclusion: The nRT-PCR showed good sensitivity and excellent specificity, 

showing its diagnostic value in the timely identification of TBM. 

 

Descriptors: Tuberculous, meningeal/diagnosis; Mycobacterium tuberculosis; 

DNA; Real-time polymerase chain reaction/methods; Nucleic acid amplification 

techniques; Cerebrospinal fluid; Sensitivity and specificity; Diagnosis-related 

groups/classification. 
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 Estima-se que um terço da população mundial esteja infectado pelo 

Mycobacterium tuberculosis (Lonnroth et al., 2008, WHO, 2013). Ocorreram 

8,6 milhões de novos casos de tuberculose (TB) ativa e 1,3 milhões de mortes 

em 2012 (WHO, 2013). Entre as mortes causadas por um único agente 

infeccioso, a TB ocupa o segundo lugar, depois do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) (WHO, 2013). 

 Entre as formas extrapulmonares de TB, a meningite tuberculosa 

(MTB) é a forma mais grave e letal. Ela ocorre principalmente quando as 

atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos pulmonares não 

ocorrem oportuna e adequadamente, de modo especial entre pacientes 

imunodeprimidos (WHO, 2013). Ao redor de 30% dos casos de MTB resultam 

em óbito (Donald et al., 2005) e essa taxa pode atingir 70% em países em 

desenvolvimento (Marx et al., 2011). Cerca de 50% dos pacientes desenvolve 

sequelas (Marx et al., 2011), incluindo diminuição da capacidade intelectual, 

doenças psiquiátricas, convulsões recorrentes, assim como déficits visuais, 

motores e auditivos (Donald et al., 2005).  

 Devido a essa morbimortalidade acentuada, a MTB constitui um 

importante problema de saúde pública, com impactos econômicos e sociais 

significativos, especialmente na população infectada por HIV (Marais et al., 

2010a). O diagnóstico oportuno associado à instituição imediata do tratamento 

são os principais fatores associados ao bom prognóstico e à prevenção de 

sequelas neurológicas (Shankar et al., 1991; Kox et al., 1995; Scarpellini et al., 

1995; Ho et al., 2013; Thwaites et al., 2013). 

 

1.1. Epidemiologia da tuberculose no mundo 

 Aproximadamente 95% dos novos casos de TB ocorrem em países 

em desenvolvimento, que também são os responsáveis por 98% das mortes 

causadas pela TB. Há predomínio da infecção nos indivíduos entre 15 – 54 

anos, provocando enormes prejuízos socioeconômicos, por afetar 

especialmente a parcela da população economicamente ativa (WHO, 2013). 



3 

 

 

Pobreza, migrações populacionais, resistência medicamentosa e a infecção 

por HIV são os maiores responsáveis pela manutenção da epidemia de TB 

(Corbett et al., 2006). O risco de adquirir TB também é maior entre aqueles 

que apresentam outras condições que prejudicam o sistema imunológico: 

pacientes desnutridos, tabagistas, etilistas e portadores de diabetes (WHO, 

2013). 

 A TB e o HIV formam uma combinação potencialmente letal, que 

contribui para disseminação de ambas as infecções. O risco de adquirir a 

infecção é 21 a 34 vezes maior nos pacientes infectados por HIV quando 

comparados a indivíduos soronegativos (Antonucci et al., 1995; WHO, 2013). 

A TB também é a infecção mais comum entre as pessoas vivendo com HIV, 

incluindo aquelas em terapia antiretroviral. Em 2012, aproximadamente 13% (1 

milhão) dos novos casos eram coinfectados por HIV. Além disso, a TB ainda é 

a principal causa de morte entre esses pacientes, sendo responsabilizada em 

25% dos casos. Ocorreram 320.000 mortes decorrentes da associação entre 

TB e HIV em 2012 (WHO, 2013). 

 Progressos importantes na redução do impacto da TB foram 

conquistados nas últimas décadas, após um esforço global por conter a 

doença. Cerca de 22 milhões de vidas foram salvas desde 1995 através 

estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento supervisionado. A 

taxa de mortalidade também caiu 45% desde 1990. Outro avanço recente foi o 

aumento do número de testes para HIV entre os pacientes diagnosticados com 

TB, que subiu para 46% em todo mundo. No entanto, apesar das quedas na 

incidência e mortalidade, a TB ainda é um grande desafio de saúde pública, 

tanto por sua abrangência global quanto pelo aumento das cepas de M. 

tuberculosis resistentes (WHO, 2013). 

 
1.2. Epidemiologia da tuberculose no Brasil  

 O Brasil ocupa a 17ª posição, entre o grupo dos 22 países em 

desenvolvimento que contribuem com 82% da ocorrência dos novos casos no 

mundo (Brasil, 2013; WHO, 2013). As estimativas apontam para cerca de 50 
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milhões de infectados pelo bacilo de Koch (BK) no Brasil (Brasil, 2013). 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o número 

notificações de casos novos no Brasil em 2012 foi de 71.230 mil, com 40.152 

mil casos bacilíferos (WHO, 2013).  

 A sorologia para HIV foi realizada em 53% dos pacientes 

diagnosticados com TB no Brasil em 2012. A taxa de incidência estimada em 

pacientes HIV positivos foi de 8/100.000 habitantes (WHO, 2013) e a 

coinfecção ocorreu em 10% dos casos notificados (Brasil, 2013). 

 Observa-se um declínio lento, mas progressivo na incidência de TB no 

Brasil em todas as regiões entre 2001 e 2011 (Gráfico 1). A OMS divulgou que 

o Brasil já alcançou a meta de reduzir pela metade a taxa de mortalidade por 

TB quando comparada às taxas de 1990 (WHO, 2013). No entanto, a TB ainda 

é uma doença com alta taxa de mortalidade, com cerca de 5 mil óbitos por ano 

e 2,4 mortes por 100.000 habitantes (Brasil, 2013). A despeito de ser uma 

doença cujo tratamento oferece 97% de eficácia, ocupa a 4ª posição no 

número de mortes entre as doenças infecciosas no Brasil, sendo a primeira 

causa de óbito entre pacientes com HIV (Brasil, 2013). 

Gráfico 1 – Incidência de tuberculose por 100 mil habitantes no Brasil entre 1990 e 
2011  

 
Fonte: SINAN/MS e IBGE [Brasil, 2011] 
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1.3. Tuberculose no Estado de São Paulo 

 São Paulo é o estado brasileiro que apresenta o maior contingente de 

casos de TB, com cerca de 20% do total de casos notificados no Brasil. A taxa 

de incidência no estado se assemelha àquela observada no país, com 38 

casos por 100.000 habitantes em 2012. A taxa de mortalidade em 2011 foi de 

2,1 mortes por 100.000 habitantes (CVE/SP, 2013). 

 Na cidade de São Paulo, no ano de 2012, foram notificados 5.473 

novos casos de tuberculose, o que corresponde a uma taxa de incidência de 48 

casos por 100 mil habitantes (CVE/SP, 2013). Essa taxa ultrapassa a 

observada no Estado de São Paulo e no Brasil, tornando-se a TB um grande 

desafio de saúde pública para o município.  

 Atualmente, a proporção de cura entre os casos pulmonares bacilíferos 

no Estado de São Paulo é de 80%, 2º melhor índice entre os estados 

brasileiros (Brasil, 2013). Uma meta para garantir o melhor controle da TB no 

Estado de São Paulo é conseguir atingir a cura de pelo menos 85% dos casos 

diagnosticados. O tratamento diretamente observado, que vem crescendo em 

todo estado entre 2001 e 2012 – chegando a 58% dos casos na capital –, tem 

contribuído para atingir essa meta (CVE/SP, 2013). 

 Outro dado epidemiológico relevante na cidade de São Paulo diz 

respeito à testagem dos pacientes com TB para HIV. Entre 2001 e 2012, 

observou-se um aumento de 64 para 81% entre pacientes com TB testados 

para HIV (Gráfico 2). Entre casos novos de TB em 2012, o HIV foi 

diagnosticado 11% deles (CVE/SP, 2013). 
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Gráfico 2 – Porcentagem de casos de tuberculose com teste para HIV realizado e 
porcentagem de positivos no Município de São Paulo  

 

Fonte: CVE/SP (2013). Divisão de Controle da Tuberculose. Sala de Situação de Tuberculose do estado de SP. 

 

 

1.4. Tuberculose extrapulmonar 

 Após a inalação dos bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) 

causadores da TB, alguns desfechos clínicos podem ocorrer: (i) clearance do 

micro-organismo; (ii) infecção latente; (iii) doença primária pulmonar; (iv) 

reativação vários anos após a infecção primária (Fitzgerald; Haas, 2005). Cerca 

de 5 – 10 % dos pacientes que entram em contato com M. tuberculosis 

desenvolverão doença ativa ao longo de suas vidas (Comstock, 1982), mas 

essa probabilidade aumenta entre pacientes imunodeprimidos, especialmente 

aqueles com a síndrome da imunodeficiência humana (aids) (CDC, 1992). 

 Nos casos de TB primária – mais comumente – ou na reativação, se os 

mecanismos imunológicos para o controle do bacilo não forem eficazes, pode 

ocorrer envolvimento de órgãos extrapulmonares (Fitzgerald; Haas, 2005). 

Geralmente o bacilo se dissemina por contiguidade e pela via 

linfohematogênica. Entre os órgãos/sistemas mais afetados, estão a pleura, os 

linfonodos, os ossos, o sistema gênito-urinário e o sistema nervoso central 
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(SNC) (Fanning et al., 1999; Peto et al., 2009; García-Rodriguez et al., 2011; 

Sandgren et al., 2013).  

 De acordo com a OMS, o diagnóstico de TB extrapulmonar é baseado 

na cultura positiva para M. tuberculosis ou evidência histológica/clínica 

consistente com doença extrapulmonar ativa, seguida pela decisão clínica de 

tratar a TB com agentes específicos. Os casos em que o paciente se apresenta 

com doença pulmonar e acometimento extrapulmonar são classificados como 

casos de TB pulmonar (WHO, 2013). 

 Nas publicações médicas que contemplam temas de saúde pública, 

nota-se que a TB extrapulmonar é menos estudada que a TB pulmonar. Ainda 

que haja uma vasta literatura sobre os casos de TB extrapulmonar, ela ainda é 

vista mais como uma peculiaridade clínica do que como um problema de saúde 

pública. Recebe, portanto, menos atenção das medidas internacionais de 

controle da TB (Peto et al., 2009; Yone et al., 2013). Uma das justificativas 

desse fato está relacionada à baixa contribuição dos casos de TB 

extrapulmonar na transmissão da TB, diferentemente dos casos pulmonares 

(Yone et al., 2013). Outro motivo é a maior dificuldade diagnóstica (Sandgren et 

al., 2013). No entanto, esses casos contribuem de modo significativo para a 

morbimortalidade associada com a TB (Leeds et al., 2012). Apesar da 

diminuição global na incidência de TB, os casos extrapulmonares estão se 

mantendo estáveis ou aumentando proporcionalmente nos últimos anos (Peto 

et al., 2009; García-Rodriguez et al., 2011; Leeds et al., 2012; WHO, 2013).  

 Em 2012, entre os 6,1 milhões de casos notificados de TB no mundo, 

800.000 eram formas extrapulmonares (WHO, 2013). Desses casos, 11.356 

ocorreram no Brasil (14% dos casos novos de TB), sendo 2.848 no Estado de 

São Paulo (SINAN, 2013). O Gráfico 3 ilustra a distribuição de TB segundo a 

apresentação clínica no Brasil. 
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Gráfico 3– Distribuição de tuberculose segundo a apresentação clínica no Brasil 

 
 Fonte: Adaptado de Brasil, SVS/MS (2011). 

 

 

 A infecção por HIV é um dos fatores de risco mais comunmente 

associados com a TB extrapulmonar, especialmente os casos mais graves 

como a meningite (Leeds et al., 2012). Entre pacientes com aids, o 

envolvimento extrapulmonar pode ser observado em até 50% daqueles com o 

diagnóstico de TB pulmonar (Golden et al., 2005; Sandgren et al., 2013; Yone 

et al., 2013). O risco da infecção extrapulmonar e da doença disseminada 

aumenta com o avanço da imunossupressão nesses pacientes (Golden et al., 

2005; Leeds et al., 2012).  

 

1.5. Tuberculose do sistema nervoso central 

 Entre as apresentações extrapulmonares, a TB do SNC é a mais grave. 

Possui três formas de apresentação: (i) meníngea: meningoencefalite e 

meningite tuberculosa – forma de apresentação mais comum; (ii) encefálicas 

focais: tuberculomas e abscessos; (iii) mielorradiculares: mielite, 

mieloradiculite, tuberculomas e abscessos medulares. Adicionalmente, formas 

mistas podem ser observadas como a meningomieloradiculite (Donald et al., 

2005). Nesta tese, as formas meníngeas serão abordadas de forma agrupada, 

como meningite tuberculosa (MTB). 
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 O maior estudo epidemiológico prospectivo avaliando a TB do SNC foi 

realizado no Canadá (Phypers et al., 2006): observou-se que ela corresponde a 

1% dos casos totais de TB. No que diz respeito apenas à MTB, estudos 

epidemiológicos mais recentes evidenciaram que ela correspondia a 3% dos 

casos entre os pacientes com TB extrapulmonar na Alemanha (Ducomble el al., 

2013), 4,1% no norte da Espanha (Gárcia-Rodriguez et al., 2011) e 5,4% nos 

Estados Unidos (Peto et al., 2009). Um estudo conduzido no Vietnam entre 

2007 e 2010 em treze hospitais apontou uma prevalência de 6% em pacientes 

adultos com suspeita de infecção do SNC (Ho et al., 2012). Infelizmente não há 

outros estudos epidemiológicos abrangentes sobre MTB em países em 

desenvolvimento (Garg; Sinha, 2011) 

 Segundo os últimos dados disponíveis do Ministério da Saúde (SINAN, 

2013), no ano de 2012, ocorreram 652 casos notificados de MTB no Brasil 

(5,7% dos casos de TB extrapulmonar), sendo 261 deles no Estado de São 

Paulo. O percentual de pacientes com HIV entre esses casos foi de 53%, tanto 

para o Brasil quanto para São Paulo. Devido à baixa sensibilidade dos métodos 

diagnósticos e às limitações dos sistemas de notificação, estima-se que o 

número de casos de MTB seja maior (CVE, 2013).  

 Na Tabela 1, observa-se que o número de casos de MTB sofreu pouca 

variação em São Paulo (capital e estado) ao longo dos últimos sete anos. 
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Tabela  1 – Casos novos de meningite tuberculosa na capital e em todo o estado de 
São Paulo entre 2006 e 2012 (número total e entre pacientes HIV positivos) 

 CAPITAL ESTADO SP 

ANO HIV + Total HIV + Total 

2006 80 (61%) 132 151 ( 59%) 258 

2007 81 (59%) 137 157 (55%) 288 

2008 63 (56%) 113 133 (54%) 246 

2009 68 (52%) 130 160 (55%) 292 

2010 57 (56%) 102 129 (55%) 236 

2011 56 (49%) 114 141 (54%) 261 

2012 54 (50%) 108 120 (48%) 249 

Fonte: CVE/SP (2013). Divisão de Controle da Tuberculose. Sala de Situação de Tuberculose do estado de SP. 

  

1.6. Fisiopatologia e aspectos clínicos da tuberculose do sistema 

nervoso central 

 A primeira descrição de pacientes com “uma inflamação das meninges, 

com depósito de material tuberculado na forma de granulações ou na forma 

caseosa” ocorreu em 1836 (Green, 1842) após a análise de 6 crianças mortas 

por um quadro de hidrocefalia aguda, 46 anos antes da descrição do M. 

tuberculosis por Robert Koch em 1882 apud Sakula (1982). A partir dos 

achados em seus pacientes Green (1842) propôs nesta mesma data a 

introdução de um novo termo médico para descrever os achados em seus 

pacientes: meningite tubercular. Partindo desses precedentes e com uma série 

elegante de experimentos, Rich e McCordock (1933) puderam desvendar o 

mecanismo pelo qual o M. tuberculosis provoca a MTB, vários anos depois. 

 Após a inalação de partículas contendo M. tuberculosis, na maioria dos 

casos, ocorre controle local da infecção nos pulmões através do 

desencadeamento de uma cascata inflamatória e elaboração de uma resposta 

imune predominantemente celular, com ativação de macrófagos e formação de 

um complexo primário. Nessa fase de infecção primária, apesar da resposta 

imune inicial, pode ocorrer disseminação linfohematogênica do bacilo, 

especialmente em indivíduos com algum tipo de imunossupressão e crianças 
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menores de 3 anos (Thwaites et al., 2009, 2013). Essa micobacteremia é a 

responsável pelo alojamento dos bacilos em áreas meníngeas 

justaependimárias próximas ao espaço subaracnóide. Granulomas isolados 

podem se formar em toda superfície do cérebro, sendo conhecidos como focos 

de Rich (Rich; McCordock, 1933).  

 Caso uma resposta imunológica celular satisfatória não aconteça 

durante a infecção primária ou ainda, se há perda dos mecanismos de controle 

imune – nos casos de reativação –, pode ocorrer progressão da doença não 

apenas nos pulmões, mas em todos os sítios em que o bacilo se alojou, 

incluindo o SNC (Rich; McCordock, 1933; Donald et al., 2005; Fitzgerald et al., 

2005). Além do HIV, outros fatores de risco para o acometimento do SNC 

incluem o alcoolismo, diabetes, câncer, tratamento com corticoides e 

medicamentos que bloqueiam a ação do fator de necrose tumoral, como o 

infliximabe, rituximabe, etarnercept e outros (Thwaites et al., 2009). 

 A hipótese patogênica mais aceita para a MTB afirma que o quadro 

clínico é resultante da intensa inflamação decorrente da ruptura de 

tuberculomas  subependimários (focos de Rich) no espaço subaracnoideo. 

Ocorre um exsudato espesso, gelatinoso ao redor das fissuras silvianas, 

cisternas basais, tronco encefálico e cerebelo (Rich; McCordock, 1933). 

Acredita-se que a liberação do M. tuberculosis no espaço subaracnoideo 

provoque uma resposta local celular dependente de linfócitos T, com produção 

do fator de necrose tumoral, interleucinas 8 e 10 e interferon gama (Thwaites; 

Tran, 2005a). A hipersensibilidade aos antígenos do M. tuberculosis também 

está implicada com achados inflamatórios característicos no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e com os sinais meníngeos apresentados por alguns 

pacientes (Dastur et al., 1995; Donald et al., 2005; Fitzgerald; Haas, 2005). 

Quando não há ruptura, os focos podem crescer formando grandes 

tuberculomas ou abscessos que poderiam desencadear sintomas neurológicos 

focais, sem a meningite (Donald et al., 2005). 

 A história clínica típica de um paciente com quadro de MTB inclui 

inicialmente um mal-estar, que evolui com cefaleia (50–80% dos casos), febre 
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usualmente baixa (60–95%), hiporexia (60–80%), perda de peso e alterações 

de comportamento. Em duas ou três semanas ocorre piora da cefaleia, 

aparecimento de sinais de inflamação meníngea (40–80%), vômitos (30–60%), 

confusão mental (10–30%) e sinais neurológicos focais, incluindo a paralisia de 

pares cranianos (30– 50%), hemiparesia (10–20%) e paraparesia (5–10%) 

(Thwaites; Tran, 2005a). 

 Anemia moderada pode ocorrer, assim como hiponatremia decorrente 

de uma síndrome hiponatrêmica natriurética (Thwaites; Tran, 2005a). 

Concomitantemente, pode ocorrer um quadro de TB fora do SNC, 

especialmente entre imunodreprimidos, sendo a forma miliar uma das mais 

associadas com a MTB (Kennedy et al., 1979). Na maioria dos casos, no 

entanto, não há achados clínicos inicias que sugiram o diagnóstico seguro de 

MTB (Thwaites et al., 2009; Marais et al., 2010b; Brancusi et al., 2012). 

 O envolvimento do sistema circulatório cerebral, tanto arterial quanto 

venoso, pode causar complicações como infartos lacunares e, com menor 

frequência, infartos hemorrágicos, aneurismas e tromboembolismo (Chan et al., 

2005). Os infartos podem ser decorrentes de um envolvimento dos vasos 

cranianos pelas áreas de inflamação e exsudato, com consequente vasculite e 

obstrução. Esse comprometimento também pode ocorrer com os nervos 

cranianos, causando paralisia de alguns pares na evolução da doença (Chan et 

al., 2005; Garg; Sinha, 2011). A gravidade dessas complicações depende da 

resposta inflamatória cerebral e está fortemente relacionada com o prognóstico 

(Thwaites; Tran, 2005a). 

 Outra complicação descrita é hidrocefalia, devido extensão do 

processo inflamatório para as fissuras silvianas, cisternas basais, tronco 

encefálico e cerebelo, com impedimento do fluxo liquórico e de sua reabsorção 

(Rich; McCordock, 1933). A obstrução do aqueduto cerebral – que ocorre com 

menor frequência – é decorrente da retração do exsudato que envolve o tronco 

encefálico ou por um tuberculoma localizado na raiz da medula espinhal 

(Donald et al., 2005).  
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 Na evolução clínica do paciente não tratado, pode ocorrer edema 

cerebral, que causa alterações no nível de consciência e convulsões. Com a 

progressão do quadro, irritabilidade e apatia evoluem para letargia, confusão 

mental, torpor e coma. Caso não seja tratado adequadamente, na maioria dos 

casos ocorre importante piora clínica em cinco a seis semanas com coma 

profundo, decerebração ou decorticação com rigidez e morte (Donald et al., 

2005; Fitzgerald; Haas, 2005). 

 Apresentações clínicas atípicas também podem ocorrer, incluindo 

quadros rapidamente progressivos de meningite aguda, que são semelhantes a 

casos de meningite bacteriana, ou quadros arrastados (meningite crônica), que 

simulam demência por outras causas (Udani; Dastur, 1970; Donald et al., 

2005). 

 

1.7. Avaliação da gravidade e prognóstico da meningite tuberculosa 

 No momento da avaliação inicial do paciente com suspeita de MTB, é 

útil, para avaliação prognóstica, classificar os doentes em três estágios clínicos 

de gravidade, baseados no nível de consciência e sinais neurológicos focais 

(BMRC, 1948):  

 Estágio I – Paciente lúcido, sem déficits neurológicos focais ou 

hidrocefalia. 

 Estágio II – Pacientes com letargia, confusão mental; pode apresentar 

déficits focais moderados, como paralisia de nervo craniano ou 

hemiparesia. 

 Estágio III – Doença avançada com delirium, torpor, coma, convulsões e 

múltiplas paralisias de nervos cranianos e/ou hemiplegia. 

 Entre os pacientes sem HIV que se apresentam no estágio I, a 

mortalidade é de cerca de 20%. Para aqueles na fase II é de 30% e de 55% 
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para aqueles classificados no estágio III (Thwaites et al., 2004b). Entre os 

pacientes com HIV, a mortalidade é mais alta para todos os estágios, sendo 

estimada em 40, 52 e 75%, respectivamente para os estágios I, II e III (Torok 

et al., 2011). 

 

1.8. Tuberculose do sistema nervoso central em pacientes com HIV 

 A coinfecção HIV-TB resulta em um risco aumentado de todas as 

formas de TB. Enquanto em um paciente infectado pelo BK e sem HIV, a 

chance de desenvolver TB ativa ao longo de toda a vida é de cerca de 10%, 

em um paciente com HIV essa mesma chance é observada anualmente 

(Corbett et al., 2003). Além disso, a TB acelera a progressão da doença 

provocada por HIV, ao aumentar a replicação viral. A maior replicação viral, por 

sua vez, aumenta a perda de células T CD4, prejudicando a resposta celular 

responsável pelo controle da TB (Garg; Sinha, 2011).  

 Os pacientes com aids apresentam uma ampla gama de complicações 

neurológicas relacionadas à imunodeficiência causada por HIV, entre elas a TB 

do SNC (Bishburg et al., 1986; Lanjewar et al., 1998; Lucas et al., 1993; 

Kibayashi et al., 1999; Rana et al., 2000). Entre as doenças neurológicas de 

causas infecciosas descritas com maior frequência em estudos realizados em 

países em desenvolvimento (Tabela 2), a TB do SNC constitui a segunda ou 

terceira causa (Vidal et al., 2005). No maior estudo neuropatológico realizado 

no Brasil, a TB do SNC foi a quinta doença mais encontrada entre pacientes 

pesquisados que eram infectados por HIV (Chimelli et al., 1992). 

  



15 

 

 

Tabela 2 – Estudos neuropatológicos de pacientes com aids em países em 
desenvolvimento 

Nota. n = número de pacientes. NTX = Toxoplasmose do SNC. MCC = Meningoencefalite Criptococócica. 

LPSNC = linfoma primário do SNC. NTB = Tuberculose do SNC. BACT = infecções bacterianas (meningite 
e / ou abscessos). 
Fonte: Vidal, 2005 

 

 Entre os pacientes com diagnóstico de MTB, alguns aspectos são 

semelhantes entre os aqueles infectados por HIV e aqueles sem o vírus. 

Destaca-se a característica e duração dos sintomas, a apresentação clínica e 

os achados radiológicos (Dube et al., 1992; Marais et al., 2010a; Garg; Sinha, 

2011). No entanto, as taxas de mortalidade e o número de complicações 

decorrentes da MTB  são habitualmente mais altos entre os infectados por HIV, 

especialmente se o diagnóstico é tardio (Dube et al., 1992; Katrak et al., 2000; 

Schutte et al., 2001; Thwaites et al., 2005b; Enberg et al., 2006). A mortalidade 

é de aproximadamente 25% entre os HIV negativos, enquanto entre os 

pacientes com HIV pode chegar a 67% (Thwaites et al., 2004; Torok et al., 

2011). 

 No que diz respeito à incidência, observa-se também que a MTB ocorre 

com maior frequência em pacientes HIV positivos quando comparados a 

pacientes imunocompetentes (Dube et al., 1992; Berenguer et al, 1992). O 

envolvimento do SNC chega a ser cinco vezes maior entre os pacientes com 

aids, ocorrendo em 10 – 20 % dos pacientes coinfectados com TB (Berenguer 

et al., 1992). Observa-se ainda a presença concomitante de TB fora do SNC de 

modo mais freqüente entre os pacientes HIV positivos com MTB (Schutte et al., 

País n NTX  MCC LPSNC LEMP NTB BACT 

ABIDJAN’S 

Lucas et al., 1993 
247 15% 3% 1% 1% 8% 5% 

INDIA 

Lanjewar et al., 1998 
85 13% 8% -- -- 12% -- 

TANZANIA 

Kibayashi et al., 1999 
10 -- 10% -- -- 10% 10% 

KENYA 

Rana et al., 2000 
75 3% 5% 1% -- 11% 5% 

RIO DE JANEIRO 

Chimelli et al., 1992 
252 34% 14% 4% 1% 1% 2% 
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2001; Twaites et al., 2005). Usuários de drogas infectados por HIV também têm 

um risco maior de desenvolver a TB do SNC (Garg et al., 1999). 

 

1.9. Diagnóstico da meningite tuberculosa 

 Entre os fatores associados com a alta letalidade da MTB, um dos 

principais responsáveis é o diagnóstico tardio (Kennedy; Fallon, 1979; Leonard 

et al., 1990; Donald et al., 2005; Marais et al., 2012b). Além de suas 

manifestações clínicas serem inespecíficas e semelhantes a outras infecções 

do SNC (Katti, 2004), a falta de métodos diagnósticos rápidos e sensíveis 

constitui uma limitação importante (Bonington et al., 2000; Thwaites et al., 

2009; Marais et al., 2010a; Takahashi et al., 2012). 

 O quadro clássico de MTB é caracterizado por sintomas e sinais 

clínicos com mais de 5 dias de duração, associados a uma análise do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) revelando pleocitose com predominância 

linfomonocitária, níveis proteicos maiores que 100mg/dL e glicorraquia menor 

que 40 mg/dL (Ahuja et al., 1994; Kox et al., 1995; Kumar et al., 1999; Thwaites 

et al., 2002 e 2005; Torok et al., 2007; Puccioni-Sohler; Brandão, 2007; Marais 

et al., 2010b).  

 Entretanto, a alteração de todos esses parâmetros liquóricos está 

presente em menos de 60% dos pacientes com MTB (Thwaites et al., 2005a, 

Croda et al., 2010). Ressalta-se ainda a baixa especificidade desses achados: 

padrões semelhantes podem ser encontrados em outras infecções do SNC 

como toxoplasmose, meningite criptocóccica, neurossífilis, brucelose, infecções 

fúngicas e meningoencefalites virais (Garg et al., 1999; Katti et al., 2004; 

Puccioni-Sohler; Brandão, 2007). 

 Além disso, ocorrem casos de MTB com padrões liquóricos diferentes 

daqueles descritos classicamente para esse tipo de meningite (Bishburg et al., 

1986; Laguna et al., 1992; Thwaites et al., 2002; Marais et al., 2010a). Há 

casos com líquor revelando pleocitose com predomínio neutrofílico na fase 



17 

 

 

aguda ou sub-aguda da doença. São relatados, ainda que com baixa 

frequência, LCR com isolamento do BK e sem qualquer alteração 

quimiocitológica (Karstaedt et al., 1998; Hakim et al., 2000; Puccioni-Sohler; 

Brandão, 2007; Croda et al., 2010). 

 Karstaedt et al. (1998) mostraram que 39% dos pacientes com MTB 

tinham predomínio de neutrófilos na citologia liquórica e que 22% deles tinham 

menos de 5 leucócitos no LCR. No estudo realizado por Caws et al. (2000), 

também ficou evidente que o aumento no número diferencial de linfócitos não é 

útil como marcador isolado para fazer o diagnóstico diferencial de MTB com 

outros tipos de meningites. 

 Em estudo brasileiro realizado no Rio de Janeiro por Puccioni-Sohler e 

Brandão (2007), foi mostrado que a maioria dos pacientes com cultura positiva 

para M. tuberculosis apresentavam LCR com pleocitose neutrofílica. Dois entre 

os 30 pacientes com MTB tinham o LCR sem alterações bioquímicas ou 

citológicas. No estudo retrospectivo realizado no Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas (IIER) entre 2000 e 2008, entre os 108 pacientes com diagnóstico 

definitivo de MTB através de cultura de LCR, 5 casos não apresentavam 

qualquer alteração quimiocitológica (Croda et al., 2010). Observa-se, portanto, 

a necessidade da investigação de novos métodos para auxiliar o diagnóstico 

correto e oportuno da MTB, também em casos atípicos. 

 

1.10. Aspectos radiológicos no diagnóstico da meningite 

tuberculosa  

 Os avanços nos exames radiológicos do SNC contribuíram para  

melhorar a acurácia no diagnóstico da MTB (Thwaites et al., 2009; Marais et 

al., 2010b; Takahashi et al., 2012; Brancusi et al., 2012). A tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética de crânio (TC e RM de crânio) 

fornecem achados inespecíficos que, quando associados a outros elementos 

clínicos e laboratoriais, ajudam a estabelecer uma maior probabilidade no 

diagnóstico presuntivo de MTB (Marais et al., 2010b). 



18 

 

 

 As alterações classicamente encontradas em pacientes com MTB são; 

(i) hiperdensidade meníngea basal (pré ou pós-contraste); (ii) hidrocefalia; (iii). 

imagem(ns) nodular(es) (sugestivas de tuberculoma) e (iv) infartos cerebrais 

(Berenguer et al., 2003; Garg; Sinha, 2011). Entre essas alterações, a 

hiperdensidade meníngea basal pré-contraste mostro ser o achado isolado 

mais específico de MTB (Berenguer et al., 2003; Andronikou et al., 2004). 

 Nos pacientes HIV positivos com MTB, os achados parecem ser 

semelhantes àqueles encontrados entre os soronegativos, conforme a revisão 

sistemática de Marais et al. (2010a). No entanto, Katrak et al. (2000), 

encontraram menor número de realce meníngeo e hidrocefalia, justificando 

esses achados pelo fato dos pacientes infectados por HIV terem uma resposta 

inflamatória reduzida quando comparados àqueles sem HIV.  

 É interessante observar que doenças neurológicas como a meningite 

criptocóccica, a toxoplasmose do SNC, a encefalite por citomegalovírus (CMV), 

o linfoma do SNC e a sacoidose podem produzir achados radiológicos 

semelhantes à MTB (Foerster et al., 2007; Tan et. al., 2012). Assim como as 

outras evidências, os achados dos exames de imagem sempre devem ser 

avaliados em conjunto com as características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais dos pacientes com suspeita da MTB (Tan et al., 2012). 

 Além dos achados nos exames radiológicos do cérebro, é importante 

mencionar a utilidade dos raios-X simples de tórax, que podem estar alterados 

(infecção ativa ou sequela de TB antiga) em até 50% dos pacientes com TB do 

SNC e HIV (Thwaites; Tran, 2005a). É uma pista fácil, acessível e barata na 

abordagem diagnóstica de MTB (Garg; Sinha, 2011). 

 

1.11. Dificuldades no diagnóstico confirmatório da meningite 

tuberculosa 

 A baixa sensibilidade e especificidade dos sintomas neurológicos, 

achados radiológicos e laboratoriais iniciais na MTB já foram demonstradas em 
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diversos trabalhos da literatura (Kent et al., 1993, Thwaites et al. 2002, 2003, 

2005a, 2009; Marais et al., 2010a; Ho et al., 2013). Na maioria dos estudos, e 

também na prática clínica diária, o diagnóstico de MTB é presuntivo, baseado 

em uma combinação de achados clínicos, laboratoriais e radiológicos (Bhigjee 

et al., 2007; Thwaites et al., 2009; Marais et al., 2010a, 2010b). 

 Os métodos confirmatórios tradicionais (baciloscopia e a cultura no 

LCR) são úteis no diagnóstico específico da MTB. De modo especial, a 

baciloscopia, que pode ser realizada rapidamente e com baixo custo (Thwaites 

et al., 2009). No entanto, tanto baciloscopia como cultura estão classicamente 

associadas à baixa sensibilidade. Um resultado negativo não permite descartar 

a possibilidade de MTB (Thwaites et al., 2009). 

 A detecção do BAAR através da baciloscopia com coloração Ziehl-

Neelsen é a técnica mais empregada para o diagnóstico de TB em todo o 

mundo. No entanto, essa técnica é pouco sensível na TB extrapulmonar (WHO, 

2013). Observa-se uma grande variação de sensibilidade (0 – 69%) nos 

estudos de MTB (Ho et al., 2013), mas a maioria deles aponta para uma 

sensibilidade muito baixa (3 – 10%), tanto em pacientes infectados por HIV 

como naqueles sem a infecção (Marais et al., 2010a). Fatores como volume da 

amostra, número de campos examinados, tempo de avaliação das lâminas, 

experiência do profissional responsável por realizar o exame e o tratamento 

prévio  influenciam essa sensibilidade (Naughten et al., 1981; Traub et al., 

1984). 

 O isolamento microbiológico do M. tuberculosis através da cultura no 

LCR é o padrão-ouro no diagnóstico da MTB (Thwaites et al., 2009). Ela pode 

ser realizada através do cultivo no meio sólido de Lowenstein-Jensen (LJ), que 

requer cerca de 4 – 8 semanas para fornecer um resultado definitivo. Além do 

tempo prolongado necessário para se chegar ao diagnóstico, a sensibilidade na 

maioria dos estudos varia entre 3,8 a 50% (Traub et al., 1984; Ogawa et al., 

1987; Kent et al., 1993; Marais et al., 2010a).  

 A cultura em meios líquidos como o Middlebrook 7H12 também é útil 
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no diagnóstico de MTB (Thwaites et al., 2009), sendo utilizada em combinação 

com o cultivo em meio sólido na maioria dos laboratórios. Tem a vantagem de 

diminuir o tempo de positividade para cerca de duas semanas e há evidencias 

de sua maior sensibilidade quando comparada ao meio sólido (Venkataswamy 

et al., 2007). 

 Sistemas comerciais automatizados como o BACTEC™ 460 TB 

system™ (Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD) tem sido 

utilizados em alguns laboratórios. Trata-se de um método radiométrico em que 

a amostra é semeada em meio líquido e o crescimento de micobactérias é 

detectado através da medida dos níveis de 
14

CO
2 liberado. É um método mais 

sensível e mais rápido que a cultura em meio sólido, mas ainda necessita de 

aproximadamente 14 dias de incubação e é muito dispendioso para ser 

implementado amplamente em países mais pobres (Leitritz et al., 2001; Kox et 

al., 1995).  

 O sistema BACTEC™ 460 tem sido progressivamente substituído pelo 

BACTEC 960 Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT)™, que detecta o 

crescimento micobacteriano através de um método fluorométrico ao invés de 

utilizar radioisótopos. O IIER utiliza atualmente esse sistema e a cultura em 

meio LJ. A sensibilidade do BACTEC 960 MGIT™ mostrou-se equivalente ao 

do sistema radiométrico (Leitritz et al., 2001).  

 Apesar da cultura ser muito lenta para o diagnóstico precoce da MTB, 

continua sendo um método necessário no diagnóstico, capaz de avaliar 

plenamente o perfil de sensibilidade do M. tuberculosis. Contudo necessita ser 

aperfeiçoada, por exemplo, através de uso de maiores volumes de líquor e 

coletas seriadas (Stewart, 1953; Kennedy; Fallon, 1979; Thwaites et al., 

2004a). Seu papel pode ser crucial ao longo do tratamento da MTB para 

adequação terapêutica, especialmente diante das infecções por cepas 

multirresistentes de M. tuberculosis (MDR) que pioram o prognóstico da doença 

(Thwaites et al., 2013). 
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1.12. Diagnóstico da meningite tuberculosa em pacientes 

infectados por HIV 

 Uma revisão sistemática abordando a MTB apontou que diversas 

características são semelhantes entre pacientes infectados por HIV e aqueles 

não infectados. A Tabela 3 resume os achados de estudos que descreveram 

características clínicas, radiológicas e laboratoriais desses pacientes (Marais et 

al., 2010a). 

 Apesar dessas semelhanças, também são descritos parâmetros 

liquóricos atípicos para os infectados por HIV em estudos de boa qualidade 

metodológica (Bishburg et al., 1986; Laguna et al., 1992; Caws et al., 2000; 

Croda et al., 2010). Há casos de pacientes com cultura positiva para M. 

tuberculosis no LCR sem qualquer alteração quimiocitológica (Croda et al., 

2010). Foi observado também menor contagem total de leucócitos e níveis 

mais baixos de proteína no LCR desses pacientes (Katrak et al., 2000). 

 Em estudo realizado no IIER em São Paulo com 108 pacientes 

infectados por HIV e com diagnóstico de MTB, Croda et al. (2010) observaram 

que a tríade clínica clássica associada à MTB (febre, cefaleia e sinais 

meníngeos) estava presente em apenas 15% dos pacientes com cultura 

positiva no LCR. As alterações liquóricas típicas (aumento de leucócitos, 

proteínas e hipoglicorraquia) estavam presentes em apenas 64% dos casos. 

Nesse contexto, outros estudos também já demonstraram que pacientes com 

CD4 menor que 50 células/μL apresentam menor alteração nos parâmetros 

liquóricos quando comparados àqueles com CD4 maior que 50 células/μL 

(Cecchini et al., 2009; Vidal et al., 2010). Vidal et al. (2010) observaram que 

aqueles com CD4 abaixo de 50 células/μL apresentavam menor celularidade 

total do LCR e maior quantidade de glicose quando comparados àqueles com 

CD4 maior que 50 células/μL. 
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Tabela 3 – Achados clínicos, radiológicos e laboratoriais de pacientes infectados e não 
infectados pelo HIV com meningite tuberculosa 

* Variações (mínimo e máximo) de alguns parâmetros avaliados em diversos estudos e resumidas por Marais et al. 
(2010a); BMRC: British Medical Research Council; Fonte: Adaptado de Marais et al. (2010a) 

 

 HIV positivos* HIV negativos* 

Achados clínicos   

 Duração sintomas, dias (média/mediana) 9 – 42  11 – 22 

 Cefaleia/irritabilidade (%) 41 – 100 22 – 100 

 Febre (%) 68 – 100 45 – 97 

 Náusea/vômito (%) 26 – 50 22 – 54 

 Convulsões (%) 3 – 50  0 – 64 

 Confusão mental (%) 30 – 74  23 – 73 

 Sinais meníngeos (%) 19 – 100 44 – 100 

 Paralisia de pares cranianos (%) 13 – 77  30 – 52 

 Déficit neurológico focal (%) 16 – 80 11 – 80 

 Gravidade na apresentação (BMRC), %   

  I 0 – 50  0 – 34 

  II 35 – 80 42 – 82 

  III 0 – 63 0 – 88 

Achados Radiológicos 
 Rx tórax 

  

  Anormal (%) 53 – 85 33 – 82 

  Sugestivo de TB Miliar (%) 10 – 33 18 – 44 

 TC/RM de crânio   

  Anormal  (%) 55 – 100 33 – 82 

  Realce meníngeo  (%) 16 – 63 6 – 82 

  Hidrocefalia  (%) 20 – 72 30 – 98 

  Lesões focais  (%) 0 – 60 0 – 27 

  Atrofia cortical  (%) 5 – 57  5 – 17 

Achados liquóricos   

 Leucócitos totais x 10
6
/L (média/mediana) 47 – 438 11 – 356 

 Linfócitos x 10
6
/L (média/mediana) 89 – 219 13 – 179 

 Neutrófilos  x 10
6
/L (média/mediana) 18 – 69 50 – 87 

 Proteína (mg/dl, média/mediana)  52 – 288 78 – 348  

 Glicose (mg/dl, média/mediana) 23 – 49 20 – 50 

 Razão glicose líquor/soro  (mediana) 0,27 – 0,3  0,29 

 ADA (UI/L)) (média/mediana) 10 – 12,6  13,5 – 16  

 Positividade da baciloscopia direta (%) 0 – 69 0 – 26 

 Positividade da Cultura (%) 0 – 88 0 – 78 

Contagem de linfócitos CD4  
(células/μL) (média/mediana) 

32 – 180 248 
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 Croda et al. (2010) observaram que 75% dos pacientes tinham história 

de TB prévia, o que pode constituir uma boa pista para o diagnóstico. Cerca de 

40% deles tinham resistência ao menos a uma das drogas de escolha para o 

tratamento inicial de MTB, o que está associado a um pior prognóstico (WHO, 

2013). Ainda que de modo não significativo, o CD4 menor que 100 células/μl foi 

associado a uma tendência de maior mortalidade no estudo (Croda et al., 

2010), conforme estudos prévios (Cecchini et al., 2007). 

 Padrões liquóricos semelhantes àqueles apresentados por pacientes 

com MTB podem ser observados com mais frequência em pacientes infectados 

por HIV e com diagnóstico de outras doenças neurológicas. Pleocitose com 

predomínio linfomonocitário e hiperproteinorraquia podem ser encontrados em 

doentes com meninginte criptococócica, neurossífilis e meningite bacteriana 

aguda (Livramento et al., 1989; Hinrichsen et al., 1996; Marais et al. 2010a), 

sendo descritas inclusive coinfecções (Bahls et al., 1986; Gomez-Aranda et al., 

1993; Silber et al., 1998). Além disso, o próprio HIV pode ser responsabilizado 

por meningites “assépticas” e padrões liquóricos semelhantes ao da MTB em 

pacientes sem quaisquer outras infecções neurológicas (Hollander; Stringari, 

1987; Appleman et al., 1988; Hollander et al., 1988; Ho et al., 2013). 

 

1.13. Critérios e categorias diagnósticas de meningite tuberculosa 

 O diagnóstico etiológico rápido e confiável continua a ser um desafio 

médico importante para o controle adequado da MTB (Ho et al., 2013). Na 

maioria das vezes, médicos e pesquisadores definem o diagnóstico de modo 

presuntivo baseado em uma série de variáveis clínicas, laboratoriais e 

radiológicas. A baixa frequência de diagnósticos definitivos dificulta a avaliação 

de novas metodologias diagnósticas que poderiam apresentar um padrão de 

positividade maior que a cultura no LCR (Traub et al., 1984; Ogawa et al., 

1987; Kent et al., 1993; Marais et al., 2010b). No desenvolvimento de novos 

métodos diagnósticos, deve-se não apenas determinar e comparar o 

desempenho de um novo teste com o do padrão-ouro, mas estudar o novo 
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teste como parte de uma estratégia diagnóstica composta por outros exames e 

observações clínicas (van Stralen et al., 1999). 

 Alguns estudos tentaram estabelecer critérios e categorias diagnósticas 

para a avaliação de novas ferramentas na investigação da MTB (Ahuja et al., 

1994; Kox et al., 1995; Kumar et al., 1999; Thwaites et al., 2002; Torok et al., 

2007). No entanto, esses critérios são muito diferentes entre si, o que torna 

difícil a comparação entre os estudos. A ausência de um critério diagnóstico 

padrão e universal torna difícil a avaliação de novas metodologias diagnósticas: 

impede a comparação dos dados existentes em pesquisas prévias e limita o 

progresso na investigação da MTB (Marais et al., 2010b). 

 Baseado nessas dificuldades, um grupo de pesquisadores 

especializados em MTB se reuniu em 2009, na Cidade do Cabo (África do Sul), 

com o objetivo de estabelecer critérios diagnósticos e definições de caso para 

serem utilizados nos estudos da MTB, inclusive na investigação de novos 

métodos diagnósticos. O resultado desse trabalho foi publicado no periódico 

Lancet em 2010 (Marais et al., 2010b).  

 Quatro categorias diagnósticas foram criadas, baseadas em uma 

pontuação que gradua a importância de diversos critérios clínicos, liquóricos, 

radiológicos e a evidência de TB fora do SNC. A partir da soma da pontuação 

nesses critérios, os pacientes em investigação de MTB são alocados em uma 

das 4 categorias diagnósticas: i. MTB Definitiva; ii. MTB Provável; iii. MTB 

Possível e iv. Não MTB (outra etiologia identificada). Esses critérios e 

categorias diagnósticas serão explicados detalhadamente no capítulo de 

métodos, uma vez que foram utilizados na investigação dos casos desta tese. 

 

1.14. Biologia molecular no diagnóstico de meningite tuberculosa 

 Considerando as dificuldades no diagnóstico da MTB, as técnicas de 

biologia molecular – especialmente a amplificação e detecção do ácido 

desoxirribonucléico (DNA) do M. tuberculosis (Takahashi et al., 2012), através 
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da reação em cadeia da polimerase (PCR),– têm apresentado resultados 

promissores nos últimos anos (Thwaites et al., 2013).  

 Essas técnicas tem sido avaliado por diferentes pesquisadores no 

Brasil (Martins et al., 2000; Puccioni-Sohler; Brandão, 2007) e em todo o 

mundo (Shankar et al., 1991; Donald et al., 1993; Scarpellini et al., 1995; Kox et 

al., 1995; Martins et al.,  2000; Heringer et al., 2005; Takahashi et al., 2006; 

Desai et al., 2006; Takahashi et al., 2012), com resultados de sensibilidade 

habitualmente superiores aos da cultura e com alta especificidade. 

 Duas revisões sistemáticas analisaram diversas técnicas da PCR 

disponíveis para diagnóstico de MTB, tanto métodos comerciais como ensaios 

in house (Pai et al., 2003; Dinnes et al., 2007). A especificidade da PCR nos 

diferentes estudos analisados variou entre 90 e 100%. No entanto, a 

sensibilidade apresentou ampla divergência entre os estudos, com um valor 

médio de 56% (Pai et al., 2003). Entre as diferenças apresentadas nos 

estudos, destacam-se diferentes genes alvo, métodos distintos de extração do 

DNA, volumes diferentes de LCR utilizado e modo de realização da técnica da 

PCR (Dinnes et al., 2007). 

 Devido ao seu alto valor preditivo positivo, a metodologia de 

amplificação de ácido nucleico para M. tuberculosis no LCR se tornou um teste 

de primeira linha para definir o diagnóstico de MTB, quando seus resultados 

são positivos. No entanto, seu valor preditivo negativo é baixo, indicando que 

um resultado negativo, assumido de modo isolado, não é capaz de excluir a 

presença de MTB (Dinnes et al., 2007; Thwaites et al., 2009). 

 Umas das técnicas de PCR que vem apresentado maior sensibilidade 

na literatura para o diagnostico de MTB é denominada PCR aninhada (n-PCR, 

do inglês nested PCR) (Scarpellini et al., 1995, Takahashi et al., 2005, 2006, 

2007, 2012). Esse método pode aumentar a sensibilidade e a especificidade da 

amplificação do DNA quando comparada com as reações da PCR 

convencionais (Liu et al., 1994; Takahashi et al., 2012). Scarpellini et al. (1995) 

mostraram elevada acurácia diagnóstica dessa técnica da PCR em pacientes 
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com HIV e coinfecção com MTB. No entanto, é um método que precisa ser 

mais bem estudado em contextos clínicos e epidemiológicos diversos, 

especialmente em países em que a TB é endêmica (Dinnes et al., 2007). 

 A n-PCR é uma técnica derivada da PCR convencional com a intenção 

de aumentar a eficiência da amplificação dos ácidos nucleicos que são alvos 

da reação (Takahashi et al., 2012). A n-PCR utiliza duas sequências de 

iniciadores (primers), que são usados em duas reações sucessivas da PCR. O 

primeiro iniciador amplifica a região alvo no DNA do micro-organismo 

procurado. O segundo iniciador é utilizado para amplificar um alvo que está 

contido dentro do produto amplificado (amplicons) da primeira reação da PCR. 

Por isso, na técnica da n-PCR, caso um material genético seja amplificado 

erroneamente na primeira reação (por não ser o alvo de ligação de iniciadores 

específicos do micro-organismo procurado), ele não será amplificado na 

segunda reação. Essa propriedade aumenta a especificidade do teste, além da 

vantagem do aumento de sensibilidade, conseguida pela “dupla amplificação” 

do DNA alvo procurado (Takahashi et al., 2012). 

 Outra técnica de amplificação de ácido nucleico que vem ganhando 

destaque no diagnóstico da MTB é a PCR em tempo real (Takahashi et al., 

2006, 2012). A PCR em tempo real (RT-PCR, do inglês real time PCR) oferece 

a vantagem da amplificação e detecção simultânea dos produtos amplificados, 

uma grande inovação quando comparada à PCR convencional, na qual os 

produtos só são detectados no fim do procedimento. O mesmo recipiente é 

utilizado para amplificação e detecção informatizada em “tempo real”, sem 

transferência de amostras, sem adição de reagentes ou separação em gel, 

reduzindo o risco de contaminações (Takahashi et al., 2012; Patel et al., 2013). 

Além disso, o método também tem a vantagem de ser mais rápido (menos de 2 

horas de procedimento laboratorial) e fácil de ser implantado em diversos 

serviços (Espy et al., 2006).  

 Características como a ótima sensibilidade e especificidade, o baixo 

risco de contaminação, a facilidade e rapidez para processamento das 

amostras fazem da RT-PCR uma alternativa muito atraente para o diagnóstico 
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microbiológico de muitas infecções (Espy et al., 2006). A técnica da RT-PCR 

pode ser combinada à metodologia da n-PCR, para constituir a PCR em tempo 

real aninhada (nRT-PCR, do inglês nested Real Time PCR), um método 

interessante no diagnóstico de MTB, apesar de pouco estudado (Takahsahi et 

al., 2012). 

 Patel et al. (2013) desenvolveram o primeiro estudo em um centro de 

pesquisa na África do Sul para avaliar a plataforma GeneXpert MTB/RIF® 

exclusivamente em pacientes com suspeita de MTB, com bons resultados de 

sensibilidade e especificidade. Essa plataforma utiliza uma metodologia 

automatizada da n-PCR combinada à detecção em tempo real, semelhante à 

técnica da nRT-PCR. É muito prática no diagnóstico de TB pulmonar, com 

ótimos resultados em diversos países (WHO, 2013), ainda que seu 

desempenho em amostras paucibacilares seja muito variável (Walusimbi et al., 

2013). O GeneXpert MTB/RIF® tem distribuição limitada em nosso país, entre 

outros motivos por causa de seu alto custo. Está em fase de implantação nos 

serviços públicos do Estado de São Paulo. Com os incentivos da OMS, a 

praticidade da sua execução e seus resultados promissores (WHO, 2013), é 

inegável que em breve essa plataforma também estará disponível no serviço 

público brasileiro. Após avaliação por estudos mais abrangentes, pode ser uma 

ferramenta muito útil também no diagnóstico da MTB. 

 
1.15. Justificativa do estudo 

No contexto apresentado anteriormente, destaca-se que: 

(i) a TB é uma doença prevalente no Brasil e a MTB é sua forma de 

apresentação mais grave, com elevada morbimortalidade; 

(ii) o diagnóstico oportuno da MTB é o fator mais importante na melhora do 

prognóstico da doença e na prevenção de sequelas neurológicas;  

(iii) o padrão-ouro para o diagnóstico de MTB (cultura no líquor) é um método 

demorado e com resultados variáveis de sensibilidade; 
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(iv) existem poucos estudos prospectivos utilizando a PCR em tempo real como 

ferramenta diagnóstica de MTB; 

(vi) não há uma técnica da PCR autorizada pelo Food and Drug Administration 

(FDA) ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o 

diagnóstico de MTB. Além disso, as técnicas moleculares comerciais que são 

usadas para diagnóstico de MTB não estão amplamente disponíveis e 

apresentam resultado de sensibilidade muito variável. 

 Faz-se necessário, portanto, a realização de um estudo com pacientes 

com suspeita de MTB para avaliar métodos diagnósticos alternativos, como a 

nRT-PCRl, que combina duas técnicas promissoras de amplificação de ácido 

nucleico do M. tuberculosis.  
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2. OBJETIVOS  
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2.1. Geral  

 

Avaliar o valor diagnóstico da nRT-PCR na investigação de pacientes 

com MTB. 

 

2.2. Específicos  

 

a) Determinar a sensibilidade e especificidade da nRT-PCR no 

diagnóstico de pacientes com confirmação microbiológica de 

MTB em estudo prospectivo. 

b) Determinar a sensibilidade e especificidade da nRT-PCR em 

estudo retrospectivo realizado em dois hospitais da rede pública 

do Estado de São Paulo. 

c) Determinar a proporção de pacientes com resultado positivo da 

nRT-PCR em amostras de LCR de pacientes com suspeita de 

MTB no estudo prospectivo e no estudo retrospectivo, conforme 

categorias diagnósticas de MTB. 
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3. MÉTODOS 
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3.1. Desenho do estudo 

 Estudo observacional composto por uma fase prospectiva e outra 

retrospectiva: 

 

 Estudo prospectivo 

 Realizado em São Paulo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

(IIER), entre novembro de 2007 e janeiro de 2010. Incluiu pacientes 

hospitalizados com sintomas neurológicos, conforme os critérios de inclusão 

adotados no estudo. 

 Quando um caso de doença neurológica aguda com suspeita de MTB 

era internado, o pesquisador era convocado para avaliar o paciente. O 

pesquisador avaliava os pacientes para verificar se preenchiam os critérios de 

inclusão no estudo. Variáveis demográficas, clínicas, radiológicas e 

laboratoriais dos pacientes foram coletadas (Anexo A) e agrupadas em um 

banco de dados eletrônico. Os pacientes incluídos no estudo foram 

acompanhados até o momento da alta hospitalar ou óbito. 

 

Estudo retrospectivo 

 O estudo retrospectivo foi realizado em dois centros de pesquisa de 

São Paulo: Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), Centro de Referência e 

Treinamento em DST/AIDS (CRT DST/AIDS). O estudo foi aprovado pelo 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, mas não foram incluídos 

pacientes desse instituto. O período de inclusão de casos foi entre junho de 

2010 e julho de 2012. 

 Em uma reunião com membros da Divisão de Controle da Tuberculose 

do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde do 

Estado de São Paulo (CVE-SES/SP), com médicos do IIER e CRT DST/AIDS, 
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propôs-se a realização de um estudo retrospectivo para avaliar o valor do teste 

na rotina diagnóstica desses hospitais. 

 Os pacientes com sintomas neurológicos foram incluídos nessa fase se 

o médico assistente julgasse conveniente a coleta de LCR na investigação 

diagnóstica. Além de ser enviado para os procedimentos de rotina (exame 

quimiocitológico, Gram, cultura, látex para bactérias e fungos, tinta da china, 

VDRL) o LCR desses pacientes também foi enviado para pesquisa de M. 

tuberculosis através da nRT-PCR no Instituto Adolfo Lutz (IAL). 

 Posteriormente, foi realizada uma revisão dos prontuários dos 

pacientes para os quais foi solicitada a nRT-PCR. Variáveis demográficas, 

clínicas, radiológicas e laboratoriais dos pacientes foram coletadas (Anexo A) e 

agrupadas em um banco de dados eletrônico. Os pacientes que não 

preenchessem os critérios de inclusão ou aqueles que não tivessem 

informações clínicas necessárias para sua categorização diagnóstica foram 

excluídos da análise da fase retrospectiva. 

 A seguir, são descritos os procedimentos que foram idênticos para a 

fase prospectiva e para a fase retrospectiva. 

 

3.2. Fluxo de recrutamento dos casos e critérios de inclusão 

Foi incluída uma série de pacientes adultos e pediátricos avaliados no 

Pronto Socorro dos centros de pesquisa. Foi realizada uma divulgação da 

pesquisa a todos os médicos que trabalham no Pronto Socorro.  

Para serem incluídos, os pacientes deveriam apresentar um ou mais 

dos seguintes achados clínicos de doença neurológica aguda: cefaleia, 

irritabilidade, vômitos, febre, rigidez de nuca, convulsões, déficits neurológicos 

focais, alteração de consciência e letargia. 

Após esclarecimento do doente ou responsável quanto à natureza da 

pesquisa, os pacientes que apresentavam critérios de inclusão foram 
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convidados a participar do estudo. Manifestaram sua livre vontade em 

participar da pesquisa ao assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE: Anexo B).  

Os critérios de exclusão do estudo foram os seguintes: i. paciente não 

ter sido submetido à coleta de LCR; ii. amostra de LCR não ter sido submetida 

à cultura de micobactérias; iii. amostra insuficiente de LCR para a realização 

dos ensaios de biologia molecular (menor que 2 mL); iv. ausência de TCLE. 

Após inclusão no estudo, os pacientes foram submetidos à anamnese, 

exame físico, exames radiológicos e exames laboratoriais, incluindo a coleta de 

LCR. 

 

3.3. Categorias diagnósticas dos pacientes com suspeita de MTB 

 A partir dos dados coletados, em ambas as fases do estudo foram 

utilizados diversos critérios clínicos, radiológicos e laboratoriais para 

categorizar os pacientes com suspeita de MTB, conforme já descrito em outros 

trabalhos da literatura (Thwaites et al., 2002; Torok et al., 2007; Marais et al., 

2010a,b). 

 Foram utilizadas duas metodologias de categorização dos pacientes. 

Uma delas foi elaborada a partir da revisão da literatura e a outra foi uma 

categorização padronizada internacional (Marais et al., 2010b).  

 

 Critérios e categorias diagnósticas propostas a partir da revisão da 

literatura 

 Para realizar a classificação dos pacientes em categorias diagnósticas 

de MTB, foram utilizados os seguintes critérios adaptados dos estudos prévios 

(Ahuja et al., 1994; Kox et al., 1995; Kumar et al., 1999; Brienze et al., 2000; 

Thwaites et al., 2002; Torok et al., 2007): 
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a. Sintomas descritos pelo paciente e/ou acompanhante; 

b. Achados iniciais do exame físico e exame neurológico, incluindo a 

graduação clínica da gravidade do paciente com suspeita de MTB 

(BRMC, 1948) e a mensuração da Escala de Coma de Glasgow (ECG); 

c. Achados da tomografia de crânio; 

d. Parâmetros liquóricos (citologia, bioquímica, GRAM, baciloscopia, látex 

para bactérias e para fungos, VDRL, Tinta da China); 

e. Culturas no líquor (bactérias, fungos e micobactérias); 

f. Cultura, baciloscopia e/ou histologia demonstrando micobactéria em 

sítios fora do SNC (pulmão, linfonodos, vértebra, sangue, peritônio, 

urina), solicitados conforme a suspeição clínica; 

g. PCR para outros micro-organismos (Toxoplasma gondi, JC vírus, CMV, 

EBV) no líquor, quando apropriados na investigação diagnóstica; 

h. Diagnóstico de condições clínico-metabólicas, doença sistêmica com 

repercussão neurológica ou doença neurológica primária de etiologia 

não infecciosa; 

i. Melhora dos sintomas neurológicos sem instituição de terapêutica 

específica. 

 De acordo com os dados encontrados, os pacientes foram 

individualmente classificados em quatro categorias diagnósticas de MTB, 

devidamente especificadas abaixo e resumidas na Figura 1: 

I. MTB Definitiva 

 Cultura positiva para M. tuberculosis ou BAAR positivo no líquor ou 

biópsia do sistema nervoso central com presença de BAAR. 
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II. MTB Provável 

 Alteração liquórica compatível com MTB: 

- Pleocitose (> 5 leucócitos x 106/L); 

- Proteinorraquia > 45 mg/dL; 

- Glicorraquia < 40 mg/dL 

 Cultura ou baciloscopia positiva para M. tuberculosis fora do SNC 

ou biópsia evidenciando BAAR fora do SNC; 

 Exclusão de outras doenças do sistema nervoso central. 

III. MTB Possível 

 Alteração liquórica compatível com MTB: 

- Pleocitose (> 5 leucócitos x 106/L); 

- Proteinorraquia > 45 mg/dL; 

- Glicorraquia < 40 mg/dL 

  Associada com três ou mais itens entre os critérios abaixo: 

a. Mais de sete dias de sintomas/sinais neurológicos; 

b. Tuberculose prévia; 

c. Razão entre glicose liquórica e glicose sérica menor que 0,5 

(GLIC[lcr] /GLIC[ser] < 0,5); 

d. TC de crânio com imagem sugestiva de tuberculose do SNC 

(realce meníngeo, hidrocefalia, lesões focais, infartos cerebrais); 

e. Alteração de consciência (coma ou confusão mental); 
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f. Déficits neurológicos focais. 

 Exclusão de outras doenças do sistema nervoso central. 

IV. Não MTB 

 Diagnóstico de outras doenças do sistema nervoso central 

confirmado pelos critérios mencionados. 

 

 A alocação dos indivíduos nas categorias diagnósticas propostas a 

partir da literatura ocorreu do seguinte modo: pacientes com suspeita clínica de 

MTB que entraram no estudo foram inicialmente alocados na categoria “MTB 

Provável” ou “MTB Possível”, conforme os achados clínicos, radiológicos e 

liquóricos iniciais. Os resultados de investigações subsequentes determinaram 

a categoria diagnóstica final dos pacientes.  

 Por exemplo, um paciente inicialmente classificado como “MTB 

Provável” migraria para a categoria “MTB Definitiva”, caso posteriormente 

viesse a ter uma cultura positiva para M. tuberculosis no LCR. Também poderia 

ocorrer que um paciente da categoria “MTB Possível” ou “MTB Provável” 

migrasse para “Não MTB”, caso fosse estabelecido um diagnóstico alternativo 

(p.ex.: crescimento de Cryptococcus neoformans na cultura de LCR). Outra 

situação que poderia ocorrer seria o paciente manter-se na categoria que foi 

alocado inicialmente, pois não foram encontradas outras evidências 

diagnósticas mais conclusivas. 
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MTB = Meningite Tuberculosa, BAAR = Bacilo álcool ácido resistente; LCR = Líquido cefalorraquidiano; SNC = Sistema 
Nervoso Central 
 

Figura 1 – Categorias diagnósticas dos pacientes incluídos propostas a partir da revisão 
da literatura  

 

Critérios e categorias diagnósticas propostas por Marais et al. (2010b) 

 Durante a realização do presente estudo, foi publicado um trabalho 

com uma proposta de critérios e categorização de casos suspeitos de MTB, 

para uso padronizado internacional em pesquisas de investigação de MTB 

(Marais et al., 2010b).  

 Os critérios utilizados por Marais et al. (2010b) para incluir os pacientes 

com suspeita de MTB foram os mesmos adotados no presente estudo. Para a 

alocação dos pacientes nas categorias diagnósticas de MTB, os autores 

criaram um escore diagnóstico baseado nos critérios descritos na Tabela 4:  
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Tabela 4 – Critérios e escore para a classificação dos pacientes nas categorias 
diagnósticas internacionais padronizadas de MTB  
 

Tipo de critério Especificação do critério Escore 

CLÍNICO  (máx=6) 

E01 Duração sintomas maior que 5 dias 4 

E02  
Sintomas sistêmicos sugestivos de TB (um ou mais dos seguintes) 
perda de peso, sudorese noturna, tosse mais 2 semanas. 

2 

E03  Historia de contato recente com individuo com TB 2 

E04  Déficit neurológico focal (excluindo paralisia de nervo craniano) 1 

E05  Paralisia de nervo craniano 1 

E06  
Alteração de consciência (confusão mental, rebaixamento nível 
consciência, bradpsiquismo, convulsão) 

1 

LIQUÓRICO  (máx=4) 

E07 Aparência do líquor (clara ou xantocrômica, i.e., não purulenta) 1 

E08  Entre 10 - 500 células no LCR 1 

E09  Predominância linfomonocitária (>50%) 1 

E10  Concentração de proteína maior que 1g/L (100mg/dL) 1 

E11 
Razão entre glicose LCR/glicose soro menor que 50% ou 
concentração absoluta menor que 2.2 mmol/L (40mg/dL) 

1 

RADIOLÓGICO  (máx=6) 

E12 Hidrocefalia 1 

E13  Realce meníngeo basal (após contraste) 2 

E14  Tuberculoma 2 

E15  Infarto cerebral 1 

E16  Hiperdensidade meníngea basal (pré contraste) 2 

TB FORA DO SNC  (máx=4) 

E17 Rx tórax sugestivo de TB ativa (sinais de TB=2; TB miliar=4) 2 ou 4 

E18 
TC, US ou RM com evidência de TB fora do SNC (p.ex.: 
linfadenomegalia torácica ou abdominal com hipoatenuação central) 

2 

E19  
BAAR ou cultura positiva para M tuberculosis de outro sítio (escarro, 
linfonodo, urina, sangue, etc.) 

4 

E20  PCR comercial positivo para TB em outro sítio 4 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 20 

Nota: Em todos os casos, devem ser excluídos diagnósticos alternativos (p.ex.: Criptococose do Sistema Nervoso 
Central (SNC), Toxoplasmose do SNC, Linfoma do SNC, Meningite Bacteriana, Neurolues, LEMP, CMV do SNC) 
Fonte: Adaptado de Marais et al. (2010b) 

 
 

 A partir do banco de dados eletrônico com as variáveis clínicas, 

laboratoriais e radiológicas dos pacientes do presente estudo, observou-se a 

presença de todos os critérios necessários para a categorização dos pacientes 

nessa padronização internacional. Dessa forma, optou-se por também 

classificar os pacientes conforme as categorias de Marais et al. (2010b), para 

que os resultados pudessem ser mais bem contextualizados na literatura 

internacional. 

 A alocação dos indivíduos nas categorias diagnósticas de Marais et al. 

(2010b) ocorreu do seguinte modo: conforme os critérios da Tabela 4, todos os 

pacientes receberam pontuações iniciais e foram alocados na categorias “MTB 
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Provável” e “MTB Possível”. Aqueles com pontuação menor que seis não foram 

classificados inicialmente. Quando os resultados dos exames mais conclusivos 

se tornaram disponíveis, novas pontuações foram atribuídas aos pacientes. De 

acordo com a soma final dos pontos, cada paciente foi alocado em uma das 

quatro categorias diagnósticas definidas abaixo: i. “MTB Definitiva”; ii. “MTB 

Provável”; iii. “MTB Possível” e iv. “Não MTB”. 

I. MTB Definitiva 

 Os pacientes que apresentaram um dos critérios abaixo: 

i. Presença de BAAR no LCR ou M. tuberculosis isolado na cultura 

do LCR; 

ii. BAAR observado no contexto histológico compatível com 

tuberculose no cérebro ou na medula espinhal ou com sinais de 

meningite visíveis (necropsia). 

II. MTB Provável 

 Pontuação no escore diagnóstico de 10 ou mais pontos (quando 

TC de crânio não estiver disponível) ou de 12 ou mais pontos (quando 

TC de crânio estiver disponível), associado com à: 

 Exclusão de diagnósticos etiológicos alternativos. 

III. MTB Possível 

 Pontuação no escore diagnóstico entre 6 – 9 pontos (quando TC de 

crânio não estiver disponível) ou entre 6 – 11 pontos (quando TC de 

crânio estiver disponível), associado com à: 

 Exclusão de diagnósticos etiológicos alternativos. 

IV. Não MTB 

 Diagnóstico alternativo estabelecido, com ausência de diagnóstico 
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definitivo de MTB ou de outros sinais convincentes de doença 

concomitante. 

 

3.4. Fluxo laboratorial e análise do líquor 

 Em ambas as fases do estudo, as amostras de LCR coletadas dos 

pacientes foram encaminhadas ao Laboratório do IIER e ao Laboratório do 

CRT DST/Aids conforme a rotina de cada serviço. 

 Ocorreu mascaramento das equipes responsáveis pelo processamento 

do LCR nos laboratórios de cada serviço e no Laboratório de Meningites 

Bacterianas da Seção de Imunologia do IAL, que realizava as reações da PCR. 

Não houve comunicação entre os laboratórios, de modo que não foi possível o 

conhecimento dos resultados das análises do LCR realizadas por cada um 

deles, de modo a eliminar possíveis vieses laboratoriais. 

 Os laboratórios dos serviços envolvidos no estudo (IIER, CRT-

DST/Aids) foram responsáveis pela aferição dos parâmetros liquóricos e pelas 

culturas no LCR. Outros exames específicos foram solicitados conforme a 

suspeita clínica. As variáveis liquóricas analisadas estão citadas abaixo:  

 Citologia: contagem do número de hemácias e leucócitos e citologia 

diferencial – linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, plasmócitos; 

 Bioquímica: dosagem de proteína, glicose, cloreto, lactato e enzima 

adenosina deaminase (ADA); 

 Coloração Gram para pesquisa de bactérias Gram negativas e Gram 

positivas; 

 Baciloscopia com coloração Ziehl-Neelsen para pesquisa de BAAR; 

 Semeadura em meio sólido Lowenstein-Jensen e em meio líquido 

(BACTEC 960 MGIT™) 

 Semeadura em meio sólido de cultura para bactérias e fungos. 
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 Após a coleta das amostras de LCR que seriam submetidas à rotina de 

cada serviço, também foi coletado entre 2 – 3 mL de LCR em tubo tipo “criovial” 

separado das amostras anteriores. Esse volume foi encaminhado em um prazo 

máximo de 2 dias para o Laboratório de Meningites Bacterianas da Seção de 

Imunologia do IAL. As amostras que não foram encaminhadas no mesmo dia 

foram armazenadas a -70°C e transportadas seguindo normas de segurança 

(portaria nº 1.985 de 25/10/2001) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

 

3.5.  Reações em cadeia da polimerase 

 A nRT-PCR foi a principal técnica de biologia molecular avaliada em 

ambas as fases do presente estudo. Resultados de outros trabalhos 

(Takahashi et al., 2006, 2012) permitiram levantar a hipótese que essa 

metodologia apresentaria o melhor desempenho, associada ao menor custo e 

menor tempo de execução. 

 Também foi avaliado o desempenho de outros formatos da técnica da 

PCR: a convencional, a nested PCR (n-PCR) e a PCR em tempo real (RT-

PCR), essa última realizada diretamente no DNA extraído, sem prévia 

amplificação. 

 Conforme descrito a seguir, a preparação do ensaio da nRT-PCR conta 

com passos intermediários. Um desses passos é a PCR convencional que gera 

produtos para serem usados no ensaio da n-PCR, sem o tempo real (RT). No 

estudo prospectivo, criou-se mais um passo para avaliar essas duas técnicas 

ao se analisar por eletroforese tanto os produtos da PCR convencional como 

os da n-PCR. 

 

Preparo e concentração da amostra 

 O volume total de LCR coletado foi submetido à homogeneização em 
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misturador tipo “vortex” e uma alíquota de 1 mL desse total foi separado – 

utilizando-se ponteiras com bloqueio – em um novo tubo de rosca. Esta 

alíquota (1mL) do LCR foi submetida à centrifugação por 15 minutos a 8.000g a 

4ºC, para concentração das células presentes na amostra, processo de 

centrifugação similar àquele realizado antes da semeadura em meios de 

cultura para micobactérias. 

 Após esse procedimento, 500 µL do sobrenadante do LCR foram 

desprezados e os 500 µL restantes, com o precipitado de células, foram 

submetidos à extração e purificação do DNA. 

 

Extração e purificação 

 Para a extração do ácido nucléico foi utilizado Kit comercial  composto 

de colunas de sílica da marca Qiagen (QIAamp DNA Mini Kit®; Qiagen, 

Valencia, CA), de acordo com as instruções do fabricante e com seguintes 

modificações:  

 (i) aos 500 µL de LCR foram adicionados 50 µL de solução de lisozima 

(200mg/mL) e 50 µL de solução de mutanolisina (375U/mL);  

 (ii) A mistura foi submetida a um período de incubação a 37ºC por 2 

horas ou por um período de 12 a 16 horas durante a noite (overnight), para 

promover o rompimento da parede bacteriana. 

 Após estas etapas, seguiu-se o protocolo original da Qiagen®, 

resultando em um volume final de 50 µL de DNA extraído e purificado, que foi 

mantido a –20 ºC até o momento do uso. As reações da PCR e n-PCR foram 

realizadas em dois passos: 
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Realização das reações em cadeia da polimerase 

 As reações da PCR foram realizadas em dois passos, sendo o primeiro 

passo a amplificação para aumento da quantidade de DNA alvo através da 

PCR convencional, que gerou o produto (amplicom) a ser utilizado nas 

próximas reações da PCR nested (segundo passo), tanto no formato 

convencional (n-PCR) como em tempo real (nRT-PCR). 

 

PCR convencional: primeiro passo 

 As reações da PCR foram realizadas utilizando-se uma mistura com 

volume total de 50μL constituída de: tampão de reação (10mM Tris-HCL pH 

8.8, 50mM KCL), 2,0mM MgCl2; 200μM de cada dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, 

dTTP); 0,4 μM de cada primer; 1U da enzima Taq DNA polimerase  e 10μL de 

DNA extraído. 

 Foi escolhido o gene mpt64 nas reações da PCR por demonstrar a 

melhor sensibilidade e especificidade quando comparado a outros alvos 

(Shankar et al, 1991; Lee et al., 1994; Liu et al., 1994; Rafi et al., 2007; 

Takahashi et al., 2005, 2012). Foram utilizados os iniciadores (primers) 

externos F1 e R1 para amplificação do primeiro produto de 239pb, cujas 

sequências estão descritas na Tabela 5. 

 O ciclo para amplificação consiste em uma desnaturação a 96ºC por 3 

minutos: a amplificação do produto foi realizada com uma sequência de 35 

ciclos, cada um deles composto de 95ºC por 30 segundos para desnaturação 

do DNA molde, 60ºC por 30 segundos para a hibridização dos primers e 72ºC 

por 1 minuto para a extensão das novas cadeias. Ao final dos ciclos, seguiu-se 

um aquecimento a 72ºC por 10 minutos para extensão final e temperatura de 

manutenção de 4ºC até a retirada do produto. 
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PCR nested (n-PCR): segundo passo 

 No segundo passo, as reações de amplificação foram realizadas 

utilizando-se uma mistura com volume total de 50μL constituída de: tampão de 

reação (10mM Tris-HCL pH 8.8, 50mM KCL), 2,0mM MgCl2; 200μM de dNTPs 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP); 0,4 μM de cada primer; 1U da enzima Taq DNA 

polimerase e 10μL do produto amplificado no primeiro passo (amplicom). 

Foram utilizados os primers internos F2 e R2 para amplificação do segundo 

produto de 194pb (Tabela 5). 

 O ciclo para amplificação consiste em uma desnaturação a 96ºC por 3 

minutos: a amplificação do produto foi realizada com uma sequência de 25 

ciclos, cada um deles composto de 94ºC por 30 segundos para desnaturação 

do DNA molde, 55ºC a 30 segundos para a hibridização dos primers e  72ºC a 

1 minuto para a extensão das novas cadeias. Ao final dos ciclos segue-se um 

aquecimento a 72ºC por 10 minutos para extensão final e temperatura de 

manutenção a 4ºC até a retirada do produto. 

 

Análise eletroforética dos produtos amplificados. 

 Os produtos de amplificação (PCR) e reamplificação (n-PCR) foram 

separados por eletroforese em gel de agarose a 2% fundida em tampão TBE 

(Tris-Borato-EDTA) acrescida de 0,5 g/mL de brometo de etídeo (Sugden et 

al., 1975) 

 A corrida foi realizada a 120 volts por, aproximadamente, 1 hora e 30 

minutos, em cuba horizontal, sendo aplicados 20L da solução de reação 

acrescidas de 5L de tampão de carregamento (Blue Juice: 0,3% de azul de 

bromofenol, 65%sacarose, 10mM Tris-HCL pH 7,5, 10mM EDTA) por caneleta 

do gel. O marcador 50bp DNA Ladder (BioLabs®) foi utilizado como padrão de 

massa molecular. Ao final da eletroforese os géis foram visualizados e 

documentados no programa AlphaImager EC (Alpha Innotech®), pelo sistema 

de captura de imagem (AlphaImager Software®). As reações da PCR e n-PCR 
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eram consideradas satisfatórias quando os controles positivos mostravam 

bandas bem definidas e não ocorriam bandas no controle negativo. Foram 

consideradas positivas todas as amostras que apresentaram bandas visíveis 

no gel de agarose com peso molecular correspondente ao tamanho do 

amplicom pesquisado e referenciado pelo padrão de peso molecular e controle 

positivo. 

 No estudo retrospectivo, não foi realizada a análise eletroforética dos 

produtos amplificados, uma vez que já se conheciam os resultados da fase 

prospectiva e a principal técnica a ser investigada no presente estudo era a 

nRT-PCR. 

 

PCR em tempo real (RT-PCR) 

 As reações de RT-PCR foram realizadas empregando-se o sistema de 

sondas de hidrólise TaqMan® (Applied Biosystems), utilizando uma mistura 

com volume total de 25μL contendo: 12.5 μL de 2X TaqManMaster 

MixUniversal (Universal PCR Master Mix - Applied Biosystems), 5μL do DNA 

extraído, 300nM de cada primer e 100nM da sonda. Foram incluídos em cada 

reação dois poços de controle positivo (cepa H37RV) e quatro de controles 

sem DNA, e foram empregados na reação, para amplificação do DNA extraído 

diretamente da amostra, os iniciadores denominados de MyF e MyR, cujas 

sequências estão descritas na Tabela 5.  

 Para a amplificação foi utilizado o ciclo universal do aparelho 7.300 

Real Time PCR Systems (Applied Biosystems®) composto por 50ºC por 2 

minutos (eliminação de contaminantes pela ação da Amperase-UNG), 95ºC por 

10 minutos (inativação da amperase, desnaturação do DNA molde, ativação da 

Taq polimerase), uma sequência de 45 ciclos, cada um deles consistindo em 

reações a 95ºC por 15 segundos para desnaturação do DNA molde, 60ºC por 1 

minuto (anelamento e extensão das fitas). Os dados foram coletados na fase 

de extensão (60ºC por 1 minuto). A análise dos dados foi realizada pelo 
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software da máquina (7300 SDS Systems-Applied Biosystems®). Foram 

consideradas positivas as amostras que apresentaram curva de amplificação 

(exponencial) e multicomponentes característicos além de Cycle threshold (Ct) 

≤ 38, que foi utilizado como valor limitante de positividade. 

 

PCR nested em tempo real (nRT-PCR) 

 As reações de nRT-PCR foram realizadas empregando-se o sistema 

de sondas de hidrólise TaqMan® (Applied Biosystems), utilizando uma mistura 

com volume total de 25μL contendo: 12,5 μL de 2X TaqManMaster 

MixUniversal (Universal PCR Master Mix - Applied Biosystems), 5μL do produto 

amplificado no primeiro passo (amplicom) da PCR convencional, 300nM de 

cada iniciador (primer) e 100nM da sonda. Foram incluídos em cada reação 

dois poços de controle positivo (cepa H37RV) e quatro de controles sem DNA, 

e para a reamplificação do amplicom foram utilizados os iniciadores MyF e MyR 

(Tabela 5). 

 Para a amplificação foi utilizado o ciclo universal do aparelho 7.300 

Real Time PCR Systems (Applied Biosystems®) composto por 50ºC por 2 

minutos (eliminação de contaminantes pela ação da Amperase-UNG), 95ºC por 

10 minutos (inativação da amperase, desnaturação do DNA molde, ativação da 

Taq polimerase), uma sequencia de 45 ciclos, cada um deles consistindo em 

reações a 95ºC por 15 segundos para desnaturação do DNA molde, 60ºC por 1 

minuto (anelamento e extensão das fitas). Os dados foram coletados na fase 

de extensão (60ºC por 1 minuto). A análise dos dados foi realizada pelo 

software da máquina (7300 SDS Systems-Applied Biosystems®). Foram 

consideradas positivas as amostras que apresentaram curva de amplificação 

(exponencial) e multicomponentes característicos além de Cycle threshold (Ct) 

≤ 20, que foi utilizado como valor limitante de positividade. 
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PCR em tempo real para RNAase P humana 

 Uma reação de PCR em tempo real foi empregada para detectar a 

presença de ribonuclease humana (RNase) gene P, descrito por Emery et 

al.(2004) em todas as amostras de LCR com a finalidade de monitorar a 

eficiência da extração do ácido nucleico. Este gene constitutivo é detectado em 

todas as amostras de origem humana e consequentemente indicam a presença 

de material humano suficiente para serem analisados por ensaios da PCR. A 

detecção deste alvo confirma como verdadeiro um resultado negativo e a 

ausência pode indicar a perda de DNA genômico humano durante o processo 

da extração ou a sua inexistência na amostra. Todas as amostras com 

resultado negativo para a RNaseP, foram retestadas para esse alvo. Esta 

reação foi realizada paralelamente e nas mesmas condições empregadas ao 

ensaio da nRT-PCR para a detecção de DNA de M. tuberculosis. 
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Tabela 5 – Fragmentos do gene mpt64 do M. tuberculosis (GeneBank BX842578) e os 
locais de ligação dos iniciadores (primers) e da sonda (probe) utilizados 
 

CTCGCGAGTCTAGGCCAGCATCGAGTCGATCGCGGAACGTGGGACCAATACCTGGGTTGG 

--------R1----------- 

                 --------R2---------- 

 

GCCGGCTGCTTCGGGCAGCAACTCCCCCGGGTTGAAGAAGAAAATCACCCCGTCGTTCGTG 

 

ACTGCGAAGTTCTGATAATTCACCGGGTCCAAGCCGGCATTCGGCGCTATCGATACCTGTT 

 

GTCCGGTCTGCTTGCTCAGTTCACCTTGCACAATGGGGAAGACGACTGGCAGCGGAT 

   -------F-------------  

              ---------F2---------- 

                                     ---------F1--------- 

As sequências de iniciadores e sondas de cada reação da PCR (Takahashi et al., 2006): 

PCR convencional – 239pb 

 

F1 ATC CGC TGC CAG TCG TCT TCC    

R1 CTC GCG AGT CTA GGC CAG CAT   

 

PCR convencional formato “nested” (n-PCR) – 201pb 

 

F2 CAT TGT GCA AGG TGA ACT GAG C   

R2 AGC ATC GAG TCG ATC GCG GAA   

 

PCR em tempo real (RT-PCR) – Fragmento de 77pb 

 

F  GTG AAC TGA GCA AGC AGA CCG   

R  GTT CTG ATA ATT CAC CGG GTC C   

Probe         FAM-TAT CGA TAG CGC CGA ATG CCG G-BHQ 

  



50 

 

 

3.6. Análise dos Dados 

 Os dados coletados no estudo foram incorporados consecutivamente 

em um banco de dados eletrônico. Foi utilizada a estatística descritiva para 

apresentar os dados demográficos e clínicos da população estudada. Devido à 

possibilidade de comparação com estudos posteriores, optou-se por utilizar a 

classificação padronizada de Marais et al. (2010b) para descrever as 

características clínicas, radiológicas e laboratoriais dos pacientes 

categorizados. 

 Para comparação das variáveis categóricas entre as categorias 

diagnósticas, foi utilizado o teste exato de Fisher. A normalidade dos dados 

quantitativos foi verificada graficamente (normal quantile plot). As variáveis 

quantitativas com distribuição normal foram comparadas utilizando o teste 

ANOVA. Foram calculadas as médias e os desvios padrões (±DP). Para 

variáveis sem distribuição normal, foi usado o teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

para comparações entre duas categorias e o teste de Kruskal-Wallis para 3 ou 

mais categorias. Foram realizados cálculos de mediana, do primeiro e do 

terceiro quartil (Q1/4 – Q3/4). Foram utilizados diagramas de caixa (Box Plot) 

para ilustrar algumas tendências observadas na pontuação das categorias 

diagnósticas de MTB. 

 Foi realizado o cálculo de sensibilidade da nRT-PCR de acordo com o 

padrão-ouro (van Stralen et al., 2009), conforme fórmula descrita na Tabela 6. 

O padrão-ouro no diagnóstico de MTB foi definido como cultura de LCR 

positiva para M. tuberculosis e/ou observação de BAAR no contexto histológico 

compatível com TB do SNC (Thwaites et al., 2009; Marais et al., 2010b). 

 A especificidade foi calculada baseada nos pacientes com outros 

diagnósticos estabelecidos (categoria “Não MTB”). Foi calculado ainda o 

intervalo de confiança de 95% (IC95%) para os valores de sensibilidade e 

especificidade. Conforme descrito por Landis e Koch (1977), o índice Kappa (k) 

foi calculado e utilizado como indicador de concordância ajustada entre os 

resultados do padrão-ouro e da nRT-PCR. Quanto mais próximos de 1 forem 
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os valores de k, melhor a concordância entre os testes. Valores de k maiores 

que 0,81 são considerados ótimos, entre 0,61 – 0,80 indicam boa concordância 

e entre 0,41 – 0,60 concordância regular (Landis; Koch, 1977). 

Tabela 6 – Tabela para cálculo de sensibilidade e especificidade do teste quando 
comparados ao padrão-ouro 
 

Sensibilidade = a / (a + c); Especificidade = d / (b + d) 

 

 Além do cálculo de sensibilidade e especificidade baseadas no padrão-

ouro e nos pacientes com diagnóstico alternativo distinto de MTB, também foi 

calculada a proporção de resultados positivos da nRT-PCR nas categorias 

diagnósticas definidas pelo presente estudo e nas categorias da padronização 

internacional (Marais et al., 2010b). 

 

3.7. Considerações Éticas 

 Após esclarecimento do doente ou de seus representantes legais 

quanto à natureza da pesquisa, os pacientes que apresentavam critérios de 

inclusão foram convidados a participar do estudo. Manifestaram sua livre 

vontade em participar da pesquisa ao assinarem o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE: Anexo B). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do IIER (Parecer: 310/2007), pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do CRT-DST/AIDS (Protocolo: 007-2011) e Sistema Gestão de 

Pesquisa HC-FMUSP (CAPPesq: 0151/11), conforme Anexo C. Para os casos 

incluídos na fase retrospectiva, o termo de confidencialidade foi devidamente 

preenchido e aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do IIER e CRT-

DST/AIDS.  

 Padrão-ouro positivo Padrão-ouro negativo 

nRT- PCR positiva a b 

nRT- PCR negativa  c d 
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4. RESULTADOS 
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4.1. Resultados do estudo prospectivo 

Dados demográficos e clínicos 

Cento e dois pacientes internados no IIER foram incluídos. Setenta e 

quatro pacientes (73%) eram do sexo masculino e a mediana de idade foi de 

36 anos (30 – 43). 

Trinta e cinco pacientes tinham relato ou evidência de tuberculose 

prévia, sendo 21 deles (60%) com forma pulmonar, seis (17%) com TB em 

SNC (que já haviam completado tratamento há mais de 2 anos), cinco (14%) 

com TB ganglionar e um paciente (3%) com cada uma das formas a seguir: TB 

intestinal, TB hepática, TB disseminada. Vinte e três (23%) pacientes faleceram 

e o restante teve alta hospitalar com melhora dos sintomas. A Tabela 7 

apresenta os principais dados clínicos, laboratoriais e radiológicos dos 

pacientes, conforme categoria diagnóstica (Marais et al., 2010b) que foram 

alocados. 

A prevalência de HIV na população estudada foi de 90% (92 

pacientes). Por causa da alta prevalência no estudo, foi realizada uma 

descrição separada das características desses pacientes na Tabela 8. 

Não houve diferença significativa entre as categorias com relação à 

distribuição dos pacientes quanto ao sexo (p=0,19), à idade (p=0,83), à 

ocorrência TB prévia (p=0,45) e à prevalência de HIV (p=0,45). Também não 

houve diferença com relação ao CD4 (atual e nadir [p=0,94 e 0,95]) e dias de 

sintomas (p=0,56). 

Os sintomas mais prevalentes foram cefaleia (58%) e confusão mental 

(40%), não havendo diferença na distribuição dos sintomas entre as categorias 

diagnósticas (p>0,10). 
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Tabela 7 – Características principais dos pacientes conforme categoria diagnóstica 
padronizada de MTB 
 

CATEGORIA MTB DEFINITIVA PROVÁVEL POSSÍVEL EXCLUÍDA TOTAL 
n 9 8 4 81 102 

      
SEXO Masculino (%) 7 (78%) 6 (75%) 1 (25%) 60 (74%) 75 

IDADE 
1 

32  
(28–43) 

33  
(31–43) 

36  
(33–43) 

37  
(30–43) 

36  
(30–43) 

TB PRÉVIA (%) 5 (56%) 3 (38%) 2 (50%) 25 (31%) 35 (34%) 

HIV positivo (%) 8 (89%) 6 (75%) 4(100%) 74 (91%) 92 (90%) 

CD4 atual (cél/mm
3
) 

1 26  
(22–52) 

152  
(85–270) 

111  
(65–213) 

80  
(19–193) 

76  
(23–192) 

CD4 nadir (cél/mm
3
)
 1
 

17  
(17–52) 

106  
(41–268) 

87  
(40–155) 

46  
(14–112) 

46 
 (17–130) 

TEMPO DE SINTOMAS (dias)
 1
 

30  
(15–30) 

40 
(26–68) 

25 
 (18–38) 

15  
(4–30) 

17  
(4–30) 

FEBRE (%) 3 (33%) 7 (88%) 2 (50%) 21 (26%) 33 (32%) 

SINTOMAS PREVALENTES      

* Cefaleia (%) 7 (78%) 3 (38%) 3 (75%)  46 (57%) 59 (58%) 

* Confusão Mental (%) 8 (89%) 4 (50%) 3 (75%) 26 (32%) 41 (40%) 

* Convulsão (%) 0 1 (13%) 0 10 (12%) 11 (11%) 

* Paralisia nervo craniano (%) 0 0 1 (25%) 16 (20%) 17 (17%) 

SINAIS MENÍNGEOS (%) 2 (22%) 1 (13%) 0 10 (12%) 13 (13%) 

E.C. GLASGOW
 1
 

14  
(10–14) 

15 
 (14–15) 

15 
 (15–15) 

15 
 (15–15) 

15 
 (14–15) 

BMRC ( I / II / III) ( 1 / 4 / 4) ( 3 / 5 / 0) ( 1 / 3 / 0) ( 39 / 39 / 3) (44 / 51 /7) 

Hemoglobina (g/dL)
 2
 9,7 (±1,2) 10,1 (±1,8) 12,4  (±3,1) 11,4 (±2,3) 10,9 (±2,3) 

Sódio sérico (mEq/L)
 2
 135 (±6,2) 133 (±8,2) 132 (±3,1) 135 (±6,3) 135 (±6,3) 

ÓBITO 4 (44%) 2 (25%) 0 17 (21%) 23 (23%) 

PARÂMETROS DO LCR      

* Leucócitos (cél/mm
3
)
 1
 

75  
(37–176) 

101 
 (54–135) 

38 
 (30–248) 

5 
 (2–40) 

14 
 (2–75) 

* Neutrófilos (% leucócitos)
 1
 

48  
(20–68) 

13 
 (1–42) 

3 
 (1–16) 

0 
 (0–3) 

1 
 (0–9) 

* Linfócitos (% leucócitos)
 1
 

21  
(15–40) 

66 
 (38–79) 

85 
 (70–89) 

33 
 (0–89) 

42 
 (0–88) 

* Proteína (mg/dL) 
1 193  

(171–400) 
98 

 (79–121) 
187 

 (176–196) 
71 

 (40–154) 
87 

 (48–176) 

* Glicose (mg/dL) 
1 21  

(17–29) 
41 

 (36–47) 
33 

 (27–37) 
50 

 (43–60) 
47 

 (36–58) 

* Razão Glicose (LCR/soro) 
1 0,21  

(,15–,39) 
0,32 

 (,31–,42) 
0,41 

 (,34–,43) 
0,53 

 (,38–,63) 
0,49 

 (,35–,62) 

* ADA (UI/L) 
1 3,5  

(2,7–7) 
7,2 

 (5,9–7,9) 
6,5 

 (5,5–8,8) 
3,3 

 (0,6–8,5) 
3,9 

 (1–8,4) 

TOMOGRAFIA DE CRÂNIO      

* Atrofia cortical (%) 5 (56%) 4 (50%) 3 (75%)  43 (53%) 55 (54%) 

* Lesão focal (%) 1 (11%) 3 (38%) 1 (25%)  31 (38%) 36 (35%) 

* Hidrocefalia  3 (33%) 3 (38%) 1 (25%)  7 (09%) 14 (14%) 

* Hiperdensidade basal(%) 2 (22%) 1 (13%) 0  3 (08%) 6 (06%) 

* Infarto cerebral (%) 1 (11%) 3 (38%) 0  2 (3%) 6 (06%) 

Pontuação critério Marais 
1 

14,2  
(13–15) 

14,5  
(14–15) 

9,5 
(9–10) 

7,3 
(6–9) 

8,5  
(6–11) 

Nota: As porcentagens (%) foram calculadas do total de cada categoria. 
1 

Mediana (Q1/4 – Q3/4); 
2
 Média (±DP) 
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Tabela 8 – Características principais dos pacientes infectados por HIV conforme 
categoria diagnóstica padronizada de MTB  
 

CATEGORIA MTB DEFINITIVA PROVÁVEL POSSÍVEL EXCLUÍDA TOTAL 
n 8 6 4 74 92 

      
SEXO Masculino (%) 6 (75%) 5 (83%) 1 (25%) 54 (73%) 65 (71%) 

IDADE 
1
 

32.5 
(28 – 44) 

38 
(32 – 46) 

36 
(33 – 43) 

37 
(30 – 43) 

37 
(31 – 43) 

TB PRÉVIA (%) 5 (63%) 3 (50%) 2 (50%) 25 (34%) 35 (38%) 

USO PRÉVIO DE TARV (%) 4 (50%) 3 (50%) 3 (75%) 40 (54%) 50 (54%) 

CD4 atual (cél/mm
3
)
 1
 

26  
(22–52) 

152  
(85–270) 

111  
(65–213) 

79  
(19–190) 

73  
(23–189) 

CD4 nadir (cél/mm
3
)
 1
 

17  
(17–52) 

106  
(41–268) 

87  
(40–155) 

46  
(14–112) 

46 
 (17–130) 

TEMPO DE SINTOMAS (dias)
 1
 

30  
(15–30) 

40 
(33–55) 

25 
 (18–38) 

15  
(4–30) 

20 
(5–30) 

FEBRE (%) 3 (38%) 5 (83%) 2 (50%) 18 (24%) 27 (29%) 

SINTOMAS PREVALENTES      

* Cefaleia (%) 6 (75%) 2 (33%) 3 (75%) 40 (54%) 51 (55%) 

* Confusão Mental (%) 7 (88%) 3 (50%) 3 (75%) 23 (31%) 36 (39%) 

* Convulsão (%) 0 1 (17%) 0 9 (12%) 10 (11%) 

* Paralisia nervo craniano (%) 0 0 1 (25%) 16 (22%) 17 (19%)  

SINAIS MENÍNGEOS (%) 1 (13%) 0 0 9 (12%) 10 (11%) 

E.C. GLASGOW
 1
 

14  
(12–14) 

14 
 (14–15) 

14 
 (14–14) 

14 
 (14–15) 

14 
 (14–15) 

BMRC ( I / II / III) ( 1 / 4 / 3) ( 2 / 4 / 0) ( 1 / 3 / 0) ( 37 / 35 / 2) (41 / 46 / 5) 

Hemoglobina (g/dL)
 2
 9,7 (±1,3) 9,8 (±1,5) 12,4 (3,1) 11,0 (±2,2) 10,9 (±2,1) 

Sódio sérico (mEq/L)
 2
 135 (±6,3) 135 (±9,0) 132 (±3,1) 135 (±6,1) 135 (±6,2) 

ÓBITO 3 (38%) 2 (33%) 0 16 (22%) 21 (23%) 

PARÂMETROS LIQUÓRICOS      

* Leucócitos (cél/mm
3
)
 1
 

78 
(43 – 211) 

101 
(52 – 120) 

38 
(30 – 248) 

6 
(1 – 45) 

16 
(2 – 78) 

* Neutrófilos (% leucócitos)
 1
 

49 
(25 – 70) 

19 
(3 – 34) 

15 
(1 – 16) 

0 
(0 – 3) 

1 
(0 – 10) 

* Linfócitos (% leucócitos)
 1
 

30 
(19 – 54) 

66 
(45 – 77) 

85 
(70 – 89) 

32 
(0 – 88) 

42 
(0 – 88) 

* Proteína (mg/dL)
 1
 

187 
(157 – 306) 

98 
(82 – 110) 

187 
(176 – 196) 

71 
(42 – 148) 

85 
(50 – 178) 

* Glicose (mg/dL)
 1
 

22 
(20 – 31) 

39 
(35– 45) 

33 
(27– 37) 

50 
(42 – 59) 

47 
(35– 57) 

* Razão Glicose (LCR/soro)
 1
 

0,23 
(,18 – ,39) 

0,32 
(,31 – ,38) 

0,41 
(,34 – ,43) 

0,51 
(,37 – ,63) 

0,48 
(,35 – ,60) 

* ADA (UI/L)
 1
 

3,1 
(2,7 – 3,8) 

6,2 
(4,8 – 7,1) 

6,5 
(5,5 – 8,8) 

3,3 
(0,6 – 8,8) 

3,9 
(1,1 – 8,1) 

TOMOGRAFIA DE CRÂNIO      

* Atrofia cortical (%) 5 (63%) 4 (67%) 3 (75%) 41 (55%) 53 (58%) 

* Lesão focal (%) 1 (13%) 3(50%) 1 (25%) 30 (41%) 35 (38%) 

* Hidrocefalia  2 (25%) 2 (33%) 1 (25%) 6   (8%) 11 (12%) 

* Hiperdensidade basal (%) 2 (25%) 0 0 3   (4%) 5  (5%) 

* Infarto cerebral (%) 1 (13%) 3 (50%) 0 1   (1%) 5 ( 5%) 

Pontuação critério Marais
2
 

14,5 
 (14–15) 

14,5 
(14–15) 

9,5 
(9–10) 

8,0 
(6–9) 

8,0 
(7–10) 

Nota: TARV: Terapia antiretroviral // As porcentagens (%) foram calculadas a partir do total de cada categoria.  
1 

Mediana (Q1/4 – Q3/4); 
2
 Média (±DP) 
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Classificação dos pacientes nas categorias diagnósticas  

Conforme os critérios propostos pelo presente estudo a partir da 

revisão da literatura, os 102 pacientes foram classificados nas categorias 

expostas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Classificação dos pacientes nas categorias diagnósticas propostas a partir 
da revisão da literatura 

Categorias diagnósticas Frequência Porcentagem 

MTB DEFINITIVA  9  8.8%  

MTB PROVÁVEL  6  5.9%  

MTB POSSÍVEL  6  5.9%  

NÃO MTB  81  78.4%  

TOTAL 102  100.0%  

 

Os pacientes também foram classificados em categorias conforme a 

padronização internacional proposta por Marais et al. (2010b). De acordo com 

os critérios da Tabela 4, os 102 pacientes incluídos receberam uma pontuação 

específica que permitiu sua classificação inicial em uma das categorias 

propostas. Quando os resultados dos exames mais conclusivos se tornaram 

disponíveis os pacientes foram alocados nas categorias diagnósticas finais, 

conforme ilustrado na Figura 2. Todos os pacientes não categorizados 

inicialmente, isto é, com pontuação no escore diagnóstico menor que 6, foram 

posteriormente alocados na categoria “Não MTB”, pois tiveram outros 

diagnósticos etiológicos estabelecidos. 
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102 pacientes foram incluídos no estudo prospectivo. Cada um deles recebeu uma pontuação inicial, conforme os 
critérios de Marais et al.(2010b). Esse escore permitiu categorizar inicialmente 21 sujeitos na categoria “MTB Provável” 
e 61 na categoria “MTB Possível”. 20 pacientes receberam escore menor que 6 e não foram inicialmente incluídos nas 
categorias. Conforme resultados de exames mais conclusivos se tornaram disponíveis os pacientes foram alocados na 
categoria diagnóstica final: nove pacientes na categoria “MTB Definitiva”, oito na “MTB Provável”, quatro na “MTB 
Possível” e 81 na categoria “Não MTB”. Os quadros inferiores do fluxograma revelam os dados de positividade da nRT-
PCR nas categorias diagnósticas. 
 

Figura 2 – Fluxograma do estudo com classificação inicial e final dos pacientes 
conforme as categorias diagnósticas padronizadas 

 

Observou-se que a classificação dos pacientes nas categorias 

propostas a partir da revisão da literatura foi muito semelhante à classificação 

final dos pacientes nas categorias diagnósticas propostas por Marais et al. 

(2010b). As categorias “MTB Definitiva” e “Não MTB” foram idênticas em 

número e compostas pelos mesmos pacientes. 

Dois pacientes classificados como “MTB Possível” segundo a 

categorização proposta a partir da revisão da literatura, foram classificados 

como “MTB Provável” pelos critérios de Marais et al. (2010b). Eles 

apresentavam alterações radiológicas que lhes conferiram alta pontuação nos 

critérios de Marais et al. (2010b) e os levou a serem classificados como “MTB 

Provável”. No entanto, não apresentavam BAAR isolado fora do SNC.  

Portanto, de acordo com os critérios propostos a partir de revisão de 
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literatura (Figura 1), foram classificados como “MTB Possível”, diferindo da 

categorização de Marais et al. (2010b). Os demais pacientes classificados 

como “MTB Provável” e “MTB Possível” eram idênticos em ambas as 

categorizações. 

 O Gráfico 4 ilustra uma tendência na pontuação dos pacientes das 

diferentes categorias, conforme os critérios de Marais et al. (2010b). Observa-

se que os pacientes da categoria “MTB Provável” apresentaram pontuação 

similar aos classificados como “MTB Definitiva”, enquanto os pacientes 

classificados como “MTB Possível” apresentam pontuação similar aos da 

categoria “Não MTB”. 

Gráfico 4 – Box Plot mostrando a diferença de pontuação final entre as categorias 
diagnósticas padronizadas dos pacientes 
 

 

Nota: Não houve diferenças entre categorias “MTB Definitiva” e “MTB Provável”(p=0,72) e entre “MTB Possível” e 
“Não MTB”(p=0,07). Houve diferença entre “MTB Definitiva” e “Não MTB”(p<0,001), entre “MTB Definitiva” e “MTB 
Possível”(p<0,01), entre “MTB Provável” e “MTB Possível”(p<0,01) e entre “MTB Provável” e “Não MTB”(p<0,01). 
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Todos os 21 pacientes das categorias com suspeita de MTB (Definitiva, 

Provável e Possível) foram tratados com tuberculostáticos, conforme as 

práticas de rotina da instituição (IIER). Dois pacientes da categoria “MTB 

Possível” também foram tratados por 14 dias com Ceftriaxona devido suspeita 

não confirmada de meningite bacteriana. Quinze, entre os 21 pacientes 

tratados com terapia anti-tuberculosa, apresentaram melhora clínica e tiveram 

alta hospitalar. Os outros seis pacientes faleceram, sendo 4 deles da categoria 

“MTB Definitiva” e dois da “MTB Provável”. Não ocorreram óbitos na categoria 

“MTB Possível”. Na categoria “Não MTB” ocorreram 17 óbitos por 

complicações relacionadas ao quadro clínico. 

 

TC de crânio 

Entre os pacientes da categoria “MTB Definitiva”, três apresentaram 

hidrocefalia e dois tiveram hiperdensidade meníngea basal. Também foi 

observada uma lesão focal em região fronto-temporal esquerda com edema 

perilesional em um paciente e uma imagem sugestiva de isquemia de troco 

cerebral em outro indivíduo. Quatro pacientes da categoria “MTB Definitiva” 

não apresentaram lesões sugestivas de MTB: dois deles apenas com atrofia 

cortical e dois sem quaisquer alterações na TC de crânio. 

Entre aqueles categorizados como “MTB Provável”, hidrocefalia, lesão 

focal e imagem sugestiva de isquemia foram encontradas em três pacientes. 

Um deles apresentou realce meníngeo basal e dois pacientes não tiveram 

lesões sugestivas de MTB. Na categoria “MTB Possível”, um paciente 

apresentou lesão focal e hidrocefalia. Os outros pacientes não tiveram lesões 

sugestivas de MTB. 

Entre os indivíduos da categoria “Não MTB”, imagens sugestivas de 

toxoplasmose do SNC (opacidades anelares com captação de contraste, 

edema e efeito de massa em áreas núcleo-capsulares) foram encontradas em 

15 pacientes, que tiveram boa resposta à terapêutica específica para essa 

doença. Entre os doentes com diagnóstico de meningite criptocóccica, o 
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achado mais frequente (46,6%) foi de atrofia cortical. A distribuição das 

alterações encontradas na TC de crânio está citada nas Tabelas 7 e 8. 

 

Dados laboratoriais dos agentes infecciosos identificados 

Entre os nove indivíduos da categoria “MTB Definitiva”, a cultura foi 

positiva para M. tuberculosis no LCR de oito pacientes (7%). Foi identificada 

resistência em três amostras de M. tuberculosis isolados do LCR: em dois 

pacientes a cepa era resistente à rifampicina e à isoniazida e em outro paciente 

apenas à isoniazida.  

BAAR foi identificado no SNC de dois pacientes: um deles no LCR 

(também apresentava cultura positiva no LCR para M. tuberculosis). O outro 

BAAR foi identificado no SNC (necropsia), num contexto histológico compatível 

com TB (necrose caseosa em cisternas basais), mas a cultura desse paciente 

no LCR foi negativa. 

Foi encontrado BAAR no escarro de 12 pacientes e em tecido 

linfonodal de três pacientes. Em todos os pacientes com BAAR no escarro, o 

M. tuberculosis foi identificado na cultura. Entre aqueles com BAAR no 

linfonodo, M. tuberculosis foi identificado em dois pacientes e no outro foi 

identificado Mycobacterium avium complex. 

Treze (13%) pacientes tiveram cultura positiva para Cryptococcus sp., 

e um paciente para N. meningitidis, Oitenta (78%) culturas de LCR foram 

negativas para bactérias, fungos e micobactérias. O látex para Cryptococcus 

sp. e a tinta da china foram positivos em 14 (13%) pacientes. A mediana de 

contagem de fungos no exame micológico direto foi de 37,5 leveduras (3 – 

210). 

Entre os 50 pacientes nos quais o LCR foi submetido à PCR para 

outros agentes infecciosos, a PCR foi positiva para toxoplasmose em quatro 

pacientes, para JC vírus e Citomegalovírus (CMV) em um paciente. O VDRL foi 
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positivo no LCR de um paciente. 

Entre os pacientes na categoria “Não MTB”, o diagnóstico alternativo 

mais frequente foi a toxoplasmose do SNC (16) e a meningite criptocóccica 

(15). Nove pacientes foram diagnosticados com sepse: em sete deles o micro-

organismo foi isolado em hemocultura e os outros dois tiveram boa resposta ao 

tratamento exclusivo com antibióticos de largo espectro (Imipenem e 

Vancomicina). Os outros diagnósticos estão descritos na Tabela 10. 

Tabela 10 – Diagnósticos dos pacientes incluídos na categoria “Não MTB” 

Diagnóstico Final  Frequência Porcentagem 

Toxoplasmose do SNC 16  19,5%  

Meningoencefalite Criptocóccica 15  18,3%  

Encefalite por CMV  9  11,0%  

Sepse com delirium 9  11,0%  

Encefalopatia por HIV 6  6,1%  

Neurossífilis  4  4,9%  

Linfoma do SNC 3  3,7%  

Enxaqueca  3  3,7%  

LEMP  2  2,5%  

MAC disseminado  2  2,5%  

Acidente vascular cerebral isquêmico 2  2,5%  

Abandono do tratamento de epilepsia  2  2,5%  

Meningite viral 1  2,5%  

Encefalomielite aguda disseminada 1  1,2%  

Cefaleia pós-punção  1  1,2%  

Encefalopatia hepática  1  1,2%  

Esquistossomose medular 1  1,2%  

Lúpus Eritematoso Sistêmico 1  1,2%  

Meningite por Neisseria meningitidis 1  1,2%  

Uremia  1  1,2%  

TOTAL 81  100.0%  

Nota: SNC: Sistema Nervoso Central / CMV: Citomegalovírus / LEMP: Leucoencefalopatia multifocal 
progressiva / MAC: Mycobacterium avium complex 

 

 Três pacientes tiveram M. tuberculosis isolado em hemocultura. 

Demais micro-organismos isolados em hemocultura estão listados abaixo, na 

Tabela 11.  
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Tabela 11 – Micro-organismos isolados em hemoculturas dos pacientes 

 

Resultados das técnicas da reação em cadeia da polimerase  

Quatorze (14%) amostras de LCR tiveram a n-PCR e a nRT-PCR 

positivas para M. tuberculosis. Como os resultados desses dois métodos foram 

idênticos, os resultados adiante farão referência apenas à nRT-PCR, que foi a 

principal metodologia investigada. A PCR convencional e a PCR em tempo real 

realizada diretamente no LCR não apresentaram resultados positivos entre as 

amostras analisadas. 

A nRT-PCR foi positiva em todas as amostras com padrão-ouro 

positivo. A nRT-PCR foi negativa em todas as amostras de líquor de pacientes 

com outros diagnósticos clínicos definidos (“Não MTB”). O tempo entre a coleta 

do exame de LCR e o resultado da PCR foi de aproximadamente 24 horas, 

sendo o tempo do processamento laboratorial da amostra de 6 horas. 

A Figura 3 demonstra um exemplo de resultado de uma amostra 

positiva da nRT-PCR.  

  

Resultado hemocultura Frequência  Porcentagem  

Cryptococcus spp.  7  6.9%  

M. tuberculosis  3  2.9%  

S. epidermides  2  2.0%  

Acinetobacter baumani  1  1.0%  

S. aureus  1  1.0%  

Salmonela sp.  1  1.0%  

Serratia marcescens  1  1.0%  

Staphylococcus saprophyticus  1  1.0%  

Negativa 80  78.4%  

Não Realizada  5  4.9%  

TOTAL 102  100.0%  
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Nota: A figura demonstra um exemplo de resultados obtidos no ensaio da nRT-PCR onde verifica-se 

curvas de amplificação obtidas em função do ciclo x emissão de fluorescência, que ultrapassaram a 
linha limítrofe (threshold) entre reações positivas (vermelho) e negativas (verdes). Foram consideradas 
positivas as amostras que apresentaram curva de amplificação (exponencial) e multicomponentes 
característicos com um Cycle threshold (Ct) ≤ 20. Na figura há uma amostra positiva, com um Ct de 17 
e controles positivos com Ct de 15 e 31. 

 
Figura 3 – Exemplo representativo do resultado da reação da nRT-PCR  

 

A Tabela 12 mostra a distribuição dos pacientes nas categorias 

diagnósticas propostas a partir da revisão da literatura, conforme o resultado da 

nRT-PCR. Ela também inclui o padrão-ouro (categoria “MTB Definitiva”) para a 

qual foi calculada sensibilidade e especificidade. 

Tabela 12 – Distribuição dos pacientes nas categorias diagnósticas propostas a partir 
da revisão da literatura e resultado da nRT-PCR, com dados de sensibilidade, 
especificidade e intervalos de confiança [IC95%] 

 Categorias Diagnósticas de MTB  

nRT-PCR DEFINITIVA PROVÁVEL POSSÍVEL NÃO MTB TOTAL 

Positiva  
Sensibilidade 
IC 95% 

9 
100% 

[70 – 100] 

4 
66,7% 

[30 – 90,3] 

1 
16,8% 

[3 – 56,4] 

0 

- 
- 

14 

- 
- 

Negativa  
Sensibilidade 
IC 95% 

0 

- 
- 

2 

- 
- 

5 

- 
- 

81 
100% 

[95,4 – 100] 

88 

- 
- 

TOTAL 9 6 6 81 102 

Nota: Kappa = 1 
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Quando somados os casos que tiveram BAAR isolado em qualquer 

sítio (“MTB Definitiva” + “MTB Provável”), observou-se que 87% (13 entre os 15 

pacientes) tiveram a nRT-PCR positiva.  

A Tabela 13 mostra a distribuição final dos pacientes segundo as 

categorias propostas por Marais et al. (2010b), conforme o resultado da nRT-

PCR. 

 

Tabela 13 – Distribuição dos pacientes nas categorias diagnósticas padronizadas e 
resultado da nRT-PCR, com dados de sensibilidade, especificidade e intervalos de 
confiança [IC95%] 

 Categorias Diagnósticas de MTB  

nRT-PCR DEFINITIVA PROVÁVEL POSSÍVEL NÃO MTB TOTAL 

Positiva  
Sensibilidade 
IC 95% 

9 
100% 

[70 – 100] 

4 
50% 

[21,5 – 78,5] 

1 
25%% 

[4,6 – 70] 

0 

- 
- 

14 

- 
- 

Negativa  
Especificidade 
IC 95% 

0 

- 
- 

4 

- 
- 

3 

- 
- 

81 
100% 

[95,4 – 100] 

88 

- 
- 

TOTAL 9 8 4 81 102 

Nota: Kappa = 1 

 

Na Tabela 14, encontra-se a distribuição final dos pacientes HIV 

positivos segundo as categorias propostas por Marais et al. (2010b), conforme 

o resultado da nRT-PCR. 

Tabela 14 – Distribuição dos pacientes HIV positivos nas categorias diagnósticas 
padronizadas e resultado da nRT-PCR, com dados de sensibilidade, especificidade e 
intervalos de confiança [IC95%] 

 Categorias Diagnósticas de MTB  

nRT-PCR DEFINITIVA PROVÁVEL POSSÍVEL NÃO MTB TOTAL 

Positiva  
Sensibilidade 
IC 95% 

8 
100% 

[67 – 100] 

4 
66,7% 

[30 – 90] 

1 
25% 

[4,6 – 70] 

0 

- 
- 

13 

- 
- 

Negativa  
Especificidade 
IC 95% 

0 

- 
- 

2 

- 
- 

3 

- 
- 

74 
100% 

[95 – 100] 

79 

- 
- 

TOTAL 8 6 4 74 92 

Nota: Kappa = 1 
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4.2. Resultados do estudo retrospectivo 

Pacientes incluídos e dados clínicos 

 Cento e cinquenta pacientes tiveram a nRT-PCR solicitada, sendo 65 

deles do CRT DST/AIDS e 85 do IIER. A maioria dos pacientes foi excluída do 

estudo por falta de dados clínicos necessários para categorização diagnóstica 

ou por falta de dados laboratoriais necessários para acessar o diagnóstico 

definitivo (p. ex.: culturas de líquor e sangue, exames de imagem, sorologia). 

 Entre os pacientes com dados clínicos completos, 58 pacientes 

preencheram os critérios de inclusão, mas dois pacientes foram excluídos 

porque a quantidade de líquor enviado para a nRT-PCR foi inferior a 500 μL, o 

que inviabilizou a realização do teste. 

 Entre os 56 pacientes incluídos nessa fase 22 eram do CRT DST/AIDS 

e 26 do IIER. A mediana de idade foi de 40 anos (32 – 46). Trinta e seis (64%) 

pacientes eram do sexo masculino. 

 Dezoito pacientes (32%) tinham relato ou evidência de tuberculose 

prévia, sendo dez deles com a forma pulmonar e dois com a forma ganglionar. 

Os outros seis pacientes não tinham registro de qual forma de TB tiveram. A 

prevalência de HIV na população estudada foi de 86% (48 pacientes). 

 Assim como no estudo prospectivo, os sintomas mais prevalentes na 

população estudada foram a cefaleia (54%) e a confusão mental (39%). A 

mediana de CD4 dos 45 pacientes que tiveram esse exame coletado no 

momento da internação foi de 107 células/mm3 (21 – 225). Oito pacientes 

(15%) tinham carga viral (CV) menor que 50 cópias e quatro tinham CV acima 

do limite de detecção (> 750.000 cópias). Entre aqueles com CV entre 

cinquenta e 750.000 (32 sujeitos), a mediana de CV foi de 38.889 cópias virais 

(77 – 447.570). 

 Oito pacientes (14%) faleceram e o restante teve alta hospitalar com 

melhora dos sintomas. Entre os pacientes que faleceram, três eram da 
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categoria “MTB Definitiva” e dois da categoria “MTB Provável”. 

 

Classificação dos pacientes do estudo retrospectivo nas categorias 

diagnósticas 

 De acordo com os dados coletados dos sujeitos incluídos no estudo e 

seguindo os critérios descritos na secção de métodos, 56 pacientes foram 

divididos nas categorias diagnósticas. Inicialmente, cinco pacientes haviam 

sido classificados na categoria “MTB Provável”, mas com o resultado da cultura 

positiva no LCR, um deles foi realocado na categoria “MTB Definitiva”. Oito 

pacientes foram classificados inicialmente como “MTB Possível”, cinco deles 

migraram para a categoria “MTB Definitiva” após o resultado da cultura de 

micobactéria no LCR e 1 para categoria “MTB Provável”, após resultado 

positivo de cultura de tecido linfonodal. A distribuição final dos pacientes nas 

categorias diagnósticas propostas a partir da revisão da literatura está na 

Tabela 15. 

Tabela 15 – Classificação dos pacientes do estudo retrospectivo nas categorias 
diagnósticas propostas a partir da revisão da literatura 

Categorias diagnósticas Frequência  Porcentagem  

MTB DEFINITIVA  6  11 %  

MTB PROVAVEL  5   9 %  

MTB POSSIVEL  0  0 %  

NÃO MTB  45  80 %  

TOTAL 56  100.0%  

 
 Assim como realizado com os pacientes do estudo prospectivo, todos 

os 56 pacientes incluídos no estudo retrospectivo também receberam uma 

pontuação específica que permitiu sua classificação nas categorias propostas 

por Marais et al. (2010b), conforme ilustrado na Figura 4. 
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56 pacientes foram incluídos no estudo retrospectivo. Cada um deles recebeu uma pontuação inicial. Esse escore 
permitiu categorizar inicialmente 11 sujeitos na categoria “MTB Provável” e 32 na “MTB Possível”. As linhas tracejadas 
mostram a migração dos pacientes entre as categorias diagnósticas conforme resultados de exames mais conclusivos, 
estabelecendo a classificação final: seis pacientes na categoria “MTB Definitiva”, cinco na “MTB Provável”, nenhum na 
“MTB Possível” e 45 na “Não MTB”. Treze pacientes receberam escore menor que 6 e não foram inicialmente incluídos 
nas categorias. Posteriormente esses pacientes tiveram diagnósticos alternativos estabelecidos e alocados na 
categoria “Não MTB”. 

 
Figura 4 – Classificação inicial e final dos pacientes conforme as categorias 
diagnósticas padronizadas 

 
 
 Observou-se que a classificação dos pacientes nas categorias 

propostas a partir da revisão da literatura foi idêntica à classificação final dos 

pacientes nas categorias diagnósticas propostas por Marais et al. (2010b) no 

estudo retrospectivo. 

 

TC de crânio 

 Entre os seis pacientes da categoria “MTB Definitiva”, dois 

apresentaram lesões focais, um apresentou hidrocefalia grave e em outro foi 

observada imagem tálamo-capsular esquerda sugestiva de isquemia. Um 

paciente dessa categoria não apresentou alterações na TC de crânio. Os 

resultados da TC de crânio não estavam anotados no prontuário de dois 

pacientes. 
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Entre os cinco pacientes da categoria “MTB Provável”, dois pacientes 

apresentaram lesões sugestivas de isquemia, sendo que em um deles também 

foi observada hidrocefalia. Três pacientes dessa categoria não apresentaram 

alterações na TC de crânio. 

 Entre os 45 indivíduos da categoria “Não MTB”, 13 apresentaram 

lesões focais, quatro delas com realce após contraste, que foram associadas 

com diagnóstico de toxoplamose do SNC. Dois pacientes com LEMP 

apresentaram lesões hipodensas subcorticais em lobos frontal e temporal. 

 

Dados laboratoriais dos agentes infecciosos identificados 

A cultura foi positiva para M. tuberculosis no líquor de seis pacientes 

(11%) da categoria “MTB Definitiva”. Em uma paciente, o BAAR também foi 

positivo na baciloscopia de LCR. Na categoria “MTB Provável”, BAAR foi 

identificado na baciloscopia de escarro de três pacientes e em biópsia de 

linfonodos de outros dois. 

Oito pacientes (15%) tiveram cultura positiva para Cryptococcus sp., e 

uma paciente para N. meningitidis. As demais culturas de LCR foram negativas 

para bactérias, fungos e micobactérias. Dois pacientes tiveram o VDRL positivo 

no LCR. 

 Entre os pacientes na categoria “Não MTB”, o diagnóstico mais 

frequente foi de toxoplasmose do SNC (13) e meningite criptocóccica (8). Os 

outros diagnósticos estão descritos na tabela 16. 
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Tabela 16 – Diagnósticos dos pacientes incluídos na categoria “Não MTB” no estudo 
retrospectivo 

Diagnóstico final  Frequência Porcentagem 

Toxoplasmose do SNC 13  24% 

Meningoencefalite criptocóccica 8  15% 

Encefalopatia por HIV 6 11% 

Baixa adesão ao tratamento de epilepsia  4 7% 

Enxaqueca  2  4% 

LEMP 2  4% 

Neurossífilis  2  4% 

Meningoencefalite herpética 2 4% 

Sepse com delirium 2 4% 

Linfoma do sistema nervoso central 1 2% 

Meningite por Neisseria meningitidis 1  2% 

Mielopatia associada ao HTLV-1 1 2% 

Doença de Still 1 2% 

TOTAL 45  100.0%  

Nota: SNC: Sistema Nervoso Central / LEMP: Leucoencefalopatia multifocal progressiva 

 

Foi isolado M. tuberculosis fora do SNC em oito pacientes (14%), 

sendo cinco no escarro, um em gânglio inguinal e outro em abscesso do 

músculo psoas. 

 

Resultados da nRT-PCR no estudo retrospectivo 

 Conforme descrito nos métodos do estudo retrospectivo, apenas a 

nRT-PCR foi realizada nas amostras de LCR coletadas, porque na fase 

prospectiva essa foi a técnica que se mostrou mais eficaz, com menor tempo 

de processamento laboratorial e menor custo. 

  Entre as 58 amostras enviadas para análise, duas amostras foram 

excluídas, pois apresentavam volume menor que 1 mL, o que prejudicaria o 

desempenho do teste. No mínimo 1 mL é necessário para a realização da nRT-

PCR. Esses pacientes foram excluídos da análise. 

 Entre as 56 amostras restantes, a nRT-PCR foi positiva em oito 
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amostras. A distribuição das amostras positivas entre as categorias 

diagnósticas encontram-se na Tabela 17. Essa tabela inclui o padrão-ouro 

(categoria “MTB Definitiva”) para a qual é calculada sensibilidade e 

especificidade. 

Tabela 17 - Distribuição dos pacientes nas categorias diagnósticas padronizadas e 
resultado da nRT-PCR na fase retrospectiva, com dados de sensibilidade, 
especificidade e intervalos de confiança [IC95%] 

 Categorias Diagnósticas de MTB  

nRT-PCR DEFINITIVA PROVAVEL POSSIVEL NÃO MTB TOTAL 

Positiva  
Sensibilidade 
IC 95% 

5 
83% 

[44 - 97] 

3 
60% 

[23 – 88] 

0 

- 
- 

0 

- 
- 

8 

- 
- 

Negativa  
Especificidade 
IC 95% 

1 

- 
- 

2 

- 
- 

0 

- 
- 

45 
100% 

[92 - 100] 

48 

- 
- 

TOTAL 6 5 0 45 56 

Nota: Kappa = 0,89 

 

Na Tabela 18, encontra-se a distribuição final dos pacientes HIV 

positivos segundo as categorias diagnósticas padronizadas (Marais et al., 

2010b), conforme o resultado da nRT-PCR. 

Tabela 18 – Distribuição dos pacientes HIV positivos nas categorias diagnósticas 
padronizadas e resultado da nRT-PCR, com dados de sensibilidade, especificidade e 
intervalos de confiança [IC95%] 

 Categorias Diagnósticas de MTB  

nRT-PCR DEFINITIVA PROVAVEL POSSIVEL NÃO MTB TOTAL 

Positiva  
Sensibilidade 
IC 95% 

3 
75% 

[30 - 95] 

3 
60% 

[23 – 88] 

0 

- 
- 

0 

- 
- 

6 

- 
- 

Negativa  

Especificidade 
IC 95% 

1 

- 
- 

2 

- 
- 

0 

- 
- 

39 

100% 
[91 - 100] 

42 

- 
- 

TOTAL 4 5 0 39 48 

Nota: Kappa = 0,87 
 

Considerando a soma dos pacientes com padrão-ouro positivo no 

estudo prospectivo (n=9) e no estudo retrospectivo (n=6), a sensibilidade da 

nRT-PCR foi de 93% (IC95%: 70 – 98), com 14 das 15 amostras positivas 

(k=0,94).   
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5. DISCUSSÃO 
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 A TB é um problema clínico e socioeconômico importante em todo 

mundo e no Brasil (WHO, 2013), particularmente em São Paulo (CVE/SP, 

2013). A MTB – apresentação mais grave e letal da TB – continua a ser um 

importante problema de saúde pública, especialmente pela dificuldade 

associada ao seu diagnóstico oportuno (Thwaites et al., 2013). Por esse 

motivo, é fundamental avaliar técnicas diagnósticas alternativas (Marais et al., 

2010b). 

 O Ministério da Saúde (MS) estabeleceu como uma das prioridades 

para o controle de TB em 2013 a ampliação do diagnóstico. O Programa 

Nacional de Controle de TB (PNCT) também tem desenvolvido ações com 

objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento precoce, por ser essa 

uma importante estratégia para redução da morbimortalidade por TB (Brasil, 

2013). Nesse contexto, pode-se inserir também a importância da avaliação de 

novas metodologias para o diagnóstico de MTB, como a nRT-PCR avaliada no 

presente estudo. 

 Esse estudo mostrou que a nRT-PCR é uma ferramenta útil e oportuna 

na investigação diagnóstica de pacientes com suspeita de MTB. No estudo 

prospectivo, observou-se uma sensibilidade e especificidade de 100% quando 

foram comparados os pacientes com padrão-ouro positivo e aqueles com 

outros diagnósticos estabelecidos. No estudo retrospectivo – fase operacional 

do trabalho mais próxima da prática clínica – a nRT-PCR teve uma 

sensibilidade de 83% e manteve a especificidade de 100%. Em ambas as fases 

do estudo a nRT-PCR apresentou resultados confiáveis e alto grau de 

concordância com o padrão-ouro (k > 0,81). 

 O uso da nRT-PCR diminuiu o tempo necessário para um resultado 

confirmatório de MTB, com um tempo aproximado entre a coleta do LCR e a 

disponibilidade do resultado de 24 horas. Isso possibilitou o diagnóstico 

oportuno de pacientes com MTB que só teriam um resultado definitivo pelo 

padrão-ouro 2 a 4 semanas depois, caso a cultura fosse positiva 

(Venkataswamy et al., 2007; Marais et al., 2010a; Thwaites et al., 2013). 

Observou-se também uma menor complexidade para a realização do exame 
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em situações de rotina, conforme relatado por outros autores (Takahashi et al., 

2006, 2012). 

 Foi realizada uma categorização clínica de todos os pacientes incluídos 

no estudo para maior abrangência na determinação do desempenho da nRT-

PCR, conforme realizado previamente por outros autores (Ahuja et al., 1994; 

Kox et al., 1995; Kumar et al., 1999; Thwaites et al., 2002, 2009; Torok et al., 

2008). Os ótimos resultados de sensibilidade e especificidade da nRT-PCR 

quando comparados ao padrão-ouro sugerem que os casos das categorias 

“MTB Provável” e “MTB Possível” com a nRT-PCR positiva tinham o 

diagnóstico de MTB, apesar da cultura negativa. 

 O número de indivíduos avaliados prospectivamente e submetidos à 

nRT-PCR foi de 102, com um número maior de pacientes infectados por HIV 

(n=92) que estudos prévios com técnicas similares (Folgueira et al., 1994; 

Scarpellini et al., 1995). O estudo retrospectivo incluiu 56 indivíduos – número 

menor que o do estudo prospectivo – porque muitas variáveis clínicas e 

laboratoriais não puderam ser recuperadas dos prontuários, o que excluiu 

cerca de 60% dos pacientes da análise. 

 A realização de duas fases do estudo permitiu a avaliação do valor 

diagnóstico da nRT-PCR em duas situações distintas: i. no estudo prospectivo, 

com todas as vantagens relacionadas ao maior rigor metodológico e a 

desvantagem da sua dispendiosa execução; ii. no estudo retrospectivo, com a 

vantagem de refletir melhor as situações de rotina do teste em mais de um 

centro de pesquisa, mas com a desvantagem do menor controle experimental. 

Dentro dessa perspectiva, julga-se que foi importante ter realizado as duas 

fases do estudo pelos ganhos que cada uma apresentou na avaliação da nRT-

PCR. Além disso, possibilitou aumentar o número de pacientes com 

diagnóstico definitivo de MTB. 
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5.1.  Estudo prospectivo 

 Entre os nove pacientes com padrão-ouro positivo, a nRT-PCR foi 

positiva em todos os casos. Todos os pacientes do estudo com outros 

diagnósticos definidos apresentaram resultado negativo da nRT-PCR, 

conferindo uma especificidade de 100% [IC95%: 95,4 – 100]. Esses achados 

são superiores à maioria dos estudos de técnicas da PCR que utilizaram a 

cultura como padrão-ouro no diagnóstico (Ahuja et al., 1994; Bonington et al., 

2000; Caws et al, 2000; al., 2011; Martins  et al., 2000; Narayanan et al., 2001; 

Bhigjee et al., 2007), nos quais as sensibilidades variaram entre 50 – 94%. Os 

resultados da nRT-PCR também foram superiores à sensibilidade média de 

56% encontrada em uma meta-análise prévia que avaliou ensaios comerciais 

da PCR em pacientes com suspeita de MTB (Pai et al., 2003). 

 Apesar do objetivo principal do estudo não ser a avaliação da PCR 

convencional e da RT-PCR realizadas diretamente na amostra clínica, também 

fizemos essa avaliação secundária no estudo prospectivo. Como era esperado, 

essas metodologias apresentaram resultados piores que as técnicas da PCR 

na qual o alvo genético (mpt64) foi reamplificado (n-PCR e nRT-PCR) (Liu et 

al., 1994; Takahashi et al., 2005). A técnica da n-PCR apresentou resultado 

idêntico à nRT-PCR, no entanto sua execução é mais complexa, demorada e 

dispendiosa, tornando a nRT-PCR a técnica mais adequada para condições de 

rotina em um laboratório público (Takahashi et al., 2012). 

 Scarpellini et al. (1995) encontraram 100% sensibilidade utilizando uma 

técnica de n-PCR entre 10 pacientes com cultura positiva no LCR, entretanto o 

número de pacientes com outras diagnósticos estabelecidos foi menor que o 

presente estudo. Rafi et al. (2007) também encontraram 100% de 

sensibilidade, entretanto seu teste apresentou resultados falso-positivos, com 

uma especificidade de 89%. Um estudo nacional  prévio (Brienze et al., 2001) 

com 91 pacientes com suspeita de MTB utilizou uma técnica de n-PCR 

semelhante e obteve uma sensibilidade menor (53%) nos 15 casos com 

confirmação microbiológica de MTB. 
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 Considerando o ótimo desempenho da nRT-PCR entre casos 

confirmados de MTB, pode-se aventar algumas variáveis técnicas para 

justificar a alta sensibilidade que foi observada: i. centrifugação das amostras e 

utilização do precipitado, como realizado em outro trabalho recente que 

também obteve bons resultados (Patel et al., 2013); ii. utilização de um método 

de extração de DNA mais eficiente (Takur et al., 2011), com maior lise da 

complexa parede celular micobacteriana através da lisozima e mutanolisina 

(Demerdash, 2012); iii. inclusão de controles internos em todas as reações da 

PCR, com demonstração de controles positivos com baixo Ct (nRT-PCR) em 

todas as amostras, sugerindo que não havia elementos inibidores da enzima 

Taq polimerase (Kirschner et al, 1996; Stauffer et al., 1998); iv. combinação da 

boa sensibilidade da técnica de reamplificação do DNA (nested PCR) 

(Scarpellini et al., 1995; Rafi et al., 2007; Huang et al., 2009) com a PCR em 

tempo real (Takahashi, 2012; Patel et al., 2013); v. observação direta e objetiva 

do processo de amplificação do DNA através da técnica em tempo real, 

reduzindo a possibilidade de variabilidade na leitura dos resultados, quando 

comparados à PCR convencional e à n-PCR (Takahashi et al., 2005, 2012). 

 Também foi observada uma alta especificidade no presente estudo, 

como habitualmente é relatado na literatura em meta-análises e revisões sobre 

as técnicas da PCR (Pai et al, 2003; Dinnes et al., 2007; Thwaites et al., 2013). 

Não houve amostras positivas da nRT-PCR entre os pacientes com outros 

diagnósticos clínicos estabelecidos. Antes do início do estudo com amostras 

clínicas de LCR, a nRT-PCR foi testada em 540 cepas bacterianas, incluindo 

265 de micobactérias, sendo negativa em todas as amostras exceto naquelas 

do complexo M. tuberculosis [Gonçalves, MG. Comunicação pessoal]. Esses 

dados de especificidade obtidos nessas cepas foram corroborados no presente 

estudo com amostras clínicas de LCR. 

 Entre os fatores responsáveis pela alta especificidade observada, 

destacam-se as medidas de precaução para evitar contaminação, como uso de 

salas diferentes para os diversos passos da reação: a PCR convencional era 

realizada em sala diferente do local da n-PCR, que também era distinta da sala 

da nRT-PCR. Outro aspecto importante foi o fato do Laboratório de Meningites 
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Bacterianas do IAL não processar amostras de escarro, que habitualmente 

apresentam alta carga bacilar, com potencial para contaminar todas as etapas 

dos ensaios da PCR (Shankar et al., 1991; Lee et al., 1994). 

 Alguns trabalhos avaliaram o desempenho da PCR em populações 

compostas predominantemente por pacientes infectados por HIV (Folgueira et 

al., 1994; Scarpellini et al., 1995; Bhigjee et al., 2007; Patel et al., 2013). Entre 

aqueles com a cultura positiva para M. tuberculosis no LCR, a PCR teve 

resultados de sensibilidade superiores aos dos pacientes sem HIV (Patel et al., 

2013). Katrak et al., (2000) encontraram maior quantidade BAAR no 

parênquima cerebral e meninges de pacientes infectados por HIV quando 

comparados àqueles sem HIV. Apesar da quantidade de pacientes sem HIV 

ser pequena no estudo (n=10), 13 entre os 14 indivíduos com a nRT-PCR 

positiva eram infectados por HIV. Isso poderia corroborar a hipótese de que 

portadores do HIV teriam uma carga bacilar maior no LCR quando comparados 

aos não infectados (Dube et al., 1992; Thwaites et al., 2005; Puccioni-Sohler; 

Brandão, 2007; Torok et al., 2008), favorecendo um melhor desempenho da 

PCR nessa população (Patel et al., 2013). 

 De acordo com a Padronização para Comunicação de Acurácia 

Diagnóstica (STARD, do inglês Standards for Reporting of Diagnostic 

Accuracy), o padrão-ouro para a comparação de novos métodos diagnósticos 

não é necessariamente apenas um teste (Bossuyt et al., 2003). Um novo teste 

é mais bem avaliado quando estudado no contexto de uma estratégia 

diagnóstica, como parte de um pacote de testes (van Stralen et al., 2009; 

Schunemann et al., 2008). O padrão-ouro pode ser considerado uma 

combinação de métodos para estabelecer a presença de uma condição alvo. 

Pode incluir variáveis clínicas, exames de laboratório e imagem (Bossuyt et al, 

2003; van Stralen et al., 2009). Optou-se por utilizar esse conceito no presente 

estudo, ao se criar uma categorização diagnóstica dos pacientes incluídos 

baseada nos critérios previamente publicados (Ahuja et al., 1994; Kox et al., 

1995; Kumar et al., 1999; Thwaites et al., 2002, 2009; Torok et al., 2008). Isso 

possibilitou maior abrangência na determinação do valor diagnóstico da técnica 

da nRT-PCR, incluindo diversos cenários da prática clínica diária. 



77 

 

 

 Outros fatores que justificaram a escolha por categorizar os pacientes 

incluem a baixa sensibilidade do padrão-ouro (Naughten et al., 1981; Traub et 

al., 1984; Ogawa et al., 1987; Kent et al., 1993), a dificuldade em obter 

casuística confirmada por cultura em estudo prospectivo e a hipótese que a 

nRT-PCR poderia ser mais sensível que a cultura (Valenstein, 1990; Rafi et al., 

2007, Takahashi et al., 2012). A opção por categorizar os doentes enriqueceu 

os resultados do estudo, uma vez que permitiu investigar indivíduos com 

padrão-ouro negativo e sem outros diagnósticos estabelecidos. Esses 

pacientes são um dilema enfrentado tanto na prática clínica quanto na pesquisa 

de novos métodos diagnósticos de MTB.  

 Durante a realização do presente estudo, um grupo de pesquisadores 

propôs uma padronização internacional de critérios e categorias para serem 

utilizados na investigação de MTB (Marais et al., 2010b), reforçando a opção 

de comparar os resultados de desempenho das técnicas diagnósticas com 

categorias e não apenas com o padrão-ouro. Os dados necessários para 

inclusão dos pacientes, assim como o preenchimento dos critérios do escore 

diagnóstico propostos por esses pesquisadores, tinham sido contemplados no 

desenho inicial do presente estudo. Isso permitiu que também se utilizasse 

essa padronização para a análise do valor diagnóstico da nRT-PCR. As 

vantagens do uso dessa classificação internacional resumem-se na 

reprodutibilidade do estudo e na possibilidade de comparação dos resultados 

com outros trabalhos que utilizarem essa metodologia (Marais et al., 2010b). 

 Observou-se que a categorização inicial proposta no estudo foi idêntica 

à categorização com os critérios padronizados internacionais (Marais et al., 

2010b) em 98% dos pacientes no estudo prospectivo e em 100% daqueles no 

estudo retrospectivo. Apenas dois pacientes da fase prospectiva, que foram 

classificados como “MTB Possível” segundo critérios adotados da literatura, 

foram classificados como “MTB Provável” pelos critérios de Marais et al. 

(2010b). Isso sugere que a metodologia de categorização diagnóstica do 

desenho inicial do estudo foi adequada na classificação dos casos suspeitos de 

MTB, podendo ser utilizada na prática clínica, uma vez que é mais simples. 



78 

 

 

 A sensibilidade da nRT-PCR na categoria “MTB Provável” de Marais et 

al. (2010b) foi 50%, menor que aquela observada na categoria homônima 

definida inicialmente pelo presente estudo (67%). Isso se justifica pelo fato de 

que oito pacientes foram classificados como “MTB Provável”, segundo Marais 

et al. (2010b), e seis segundo a classificação do presente estudo. Esses dois 

pacientes adicionais na categoria “MTB Provável” de Marais, que foram 

classificados como “MTB Possível” segundo o presente estudo, tiveram 

resultado negativo da nRT-PCR. Eles foram classificados como “MTB Provável” 

pelos critérios de Marais, no entanto não tiveram BAAR isolado fora do SNC. A 

categoria “MTB Provável” proposta pelo presente estudo – na qual era 

imprescindível o isolamento do BAAR – foi mais exigente que a categoria 

homônima de Marais, que não apresentava esse critério. 

 O achado de BAAR fora do SNC constitui um importante elemento 

indicador da MTB (Thwaites et al., 2009). Já foi demonstrado por outros 

autores que a evidência de TB em outro sítio, num contexto clínico-laboratorial 

compatível com MTB, aumenta a possibilidade do diagnóstico através da PCR 

(Ahuja et al., 1994; Brienze et al., 2000; Principi; Esposito, 2012). Pode-se 

aventar a hipótese que, esses dois casos sem BAAR isolado fora do SNC e 

incluídos na categoria “MTB Provável” de Marais et al. (2010b) teriam outros 

diagnósticos não identificados na extensa investigação diagnóstica do presente 

estudo. 

 A menor sensibilidade (50%) na categoria “MTB Provável” padronizada 

(Marais et al., 2010b), também poderia estar associada ao seguinte achado: os 

quatro pacientes desse grupo, que tiveram resultado negativo da nRT-PCR, 

não apresentavam estágio clínico avançado de MTB (BMRC, 1948) e dois 

deles não eram infectados por HIV. O estágio de gravidade de uma doença 

pode afetar a sensibilidade do teste (van Stralen et al., 2009), e no caso 

específico da MTB, esses estágios clínicos menos graves poderiam ser 

paucibacilares (Puccioni-Sohler; Brandão, 2007), prejudicando o desempenho 

da nRT-PCR. Além disso, alguns autores já observaram que a carga bacilar é 

maior em pacientes com HIV, sendo os resultados de baciloscopias e culturas 

melhores nesse contexto (Dube et al., 1992; Katrak et al., 2000; Thwaites et al., 
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2005; Puccioni-Sohler; Brandão, 2007). 

 Quanto aos fatores clínicos eventualmente implicados na menor 

sensibilidade (25%) da categoria “MTB Possível”, destaca-se que os critérios 

utilizados nessa categoria são sugestivos de MTB, mas essa associação é 

mais frágil que para a categoria “MTB Provável”. Observou-se que não houve 

diferença significativa entre o escore de Marais et al. (2010b) dos pacientes da 

categoria “MTB Possível” e aqueles classificados como “Não MTB”, assim 

como não houve diferença entre os classificados como “MTB Provável” e “MTB 

Definitiva”. No entanto, foi observada diferença significativa entre o escore da 

categoria “MTB Definitiva” e a “MTB Possível” (Gráfico 4). Isso poderia sugerir 

que os pacientes classificados como “MTB Possível” teriam maior semelhança 

com aqueles com outros diagnósticos estabelecidos (Não MTB). Não se pode 

afirmar categoricamente que todos os casos na categoria “MTB Possível” eram 

de MTB, apesar da extensa investigação. Doenças não infecciosas ou micro-

organismos não identificados poderiam ser os responsáveis pelo quadro 

clínico. Assim, os resultados negativos da nRT-PCR nessa categoria poderiam 

não ser falso-negativos, mas sim casos com outros diagnósticos não 

confirmados. 

 Além disso, observou-se que nenhum dos casos dessa categoria tinha 

doença em estágio clínico avançado (BMRC, 1948) quando comparado com 

aos quatro pacientes da categoria “MTB Definitiva” (Tabela 7). Considerando 

que todos os pacientes com suspeita de MTB foram tratados, a única categoria 

em que não ocorreram óbitos foi a “MTB Possível”. 

 Outra limitação foi que uma das pacientes desse grupo já tinham 10 

dias de tratamento com esquema anti-tuberculostático e outro paciente também 

foi tratado para meningite bacteriana com ceftriaxona, apesar de nenhum 

agente ter sido isolado. Alguns trabalhos mostraram que a PCR pode ser útil no 

diagnóstico de pacientes já em tratamento de MTB (Scarpelini et al., 1995; 

Brienze et al., 2000; Takahashi et al., 2007), mas é difícil especificar até 

quantos dias ainda mantém essa propriedade (Takahashi et al., 2007; Huang et 

al., 2009). 
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 Um trabalho recente com bons resultados optaram por não incluir a 

categoria “MTB Possível” (Patel et al., 2013), eventualmente, pelas dúvidas que 

ela pode gerar na interpretação do valor diagnóstico da PCR. Optou-se por não 

excluir essa categoria do presente estudo porque é exatamente nesses 

pacientes que um resultado positivo da nRT-PCR auxilia muito no diagnóstico. 

Na prática clínica, esse paciente é aquele em que o médico pode encontrar 

algumas características clínico-laboratoriais sugestivas de MTB, mas não 

consegue identificar M. tuberculosis dentro ou fora do SNC e também não é 

capaz de excluir outros diagnósticos diferenciais. Nesses casos, um resultado 

negativo não permitiria excluir a possibilidade da infecção, mas devido à alta 

especificidade da nRT-PCR, um resultado positivo confirmaria o diagnóstico de 

MTB. 

 Alguns trabalhos na literatura já utilizaram as categorias descritas por 

Marais et al. (2010b) na classificação de seus pacientes com suspeita de MTB 

(Haldar et al., 2012; Hristea et. al., 2012; Ho et. al, 2012, Pehlivanoglu et al., 

2012). Entre esses estudos, Haldar et al. (2012) utilizaram as categorias 

padronizadas para a avaliação de técnicas da PCR. Uma das técnicas da PCR 

avaliadas foi uma PCR em tempo real, cujo alvo era uma região com 144 pares 

de base do gene devR. Essa técnica avaliada mostrou ótimos resultados 

(sensibilidade e especificidade de 100% e 96%, respectivamente), quando 

comparados com os dados da categoria “MTB Definitiva”. Nas categorias “MTB 

Provável” e “MTB Possível”, a sensibilidade e a especificidade foram muito 

elevadas: 98% (IC95%: 94 – 99%). No entanto, esses resultados ainda não 

foram reproduzidos em outros estudos. 

 Fatores técnicos que poderiam explicar os resultados negativos da 

nRT-PCR nas categorias “MTB Provável” e “MTB Possível” no estudo 

prospectivo incluem: i. o pequeno volume de líquor utilizado; ii. a baixa carga 

bacilar nas amostras; iii. a dificuldade na lise da parede celular da micobactéria; 

iii. a presença de inibidores da PCR no LCR dos pacientes; iv. a perda de DNA 

durante o processo de purificação; v. a distribuição desigual das micobactérias 

nas amostras clínicas (Bhigjee et al., 2007; Gascoyne-Binzi; Hawkey, 1999; 

Deshpande et al., 2007; Haldar et al., 2009; Heringer et al., 2005; Huang et al., 
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2009; Melzer et al., 1999). Procurou-se minimizar esses fatores: i. utilizando um 

maior volume de LCR (no mínimo 1 mL) que em outros estudos (Bonington et 

al, 1998; Brienze et al, 2000; Kusum et al, 2011); ii. centrifugando as amostras 

(Patel et al., 2013); iii. adicionando lisozima e mutanolisina; iv. usando controles 

internos de amplificação. No entanto, é difícil garantir que todos os fatores 

técnicos implicados na baixa sensibilidade da PCR (Pai et al., 2003; Thwaites 

et al., 2013) puderam ser resolvidos. Estudos posteriores poderiam avaliar 

melhoras em cada um desses fatores como uma maneira de garantir uma 

maior sensibilidade em pacientes sem diagnóstico definitivo de MTB, mas com 

alta suspeição clínica. 

 Sabe-se que, para o melhor rendimento da cultura e baciloscopia, 

quantidades maiores de LCR devem ser utilizados, assim como punções 

repetidas em dias seriados (Thwaites et al., 2009). O volume do líquor 

padronizado no presente estudo foi de 1 – 2 mL. Apesar de não haver um 

estudo específico avaliando o rendimento de diferentes quantidades de líquor 

nas diversas técnicas da PCR, pode-se supor que maiores volumes estariam 

associados à maior possibilidade de encontrar DNA do M. tuberculosis nas 

amostras (Kox et al., 2005; Kulkarni et. al, 2005), aumentando a sensibilidade 

da nRT-PCR. 

 Outro fator que poderia explicar a menor sensibilidade da nRT-PCR  

nas categorias “MTB Provável” e “MTB Possível” é o alvo genético escolhido: 

apesar da alta especificidade (Lee et al., 1994), o gene mpt64 possui apenas 

uma cópia no DNA do M. tuberculosis (Cole et al., 1998). Outros alvos como a 

sequência de inserção 6110 (IS6110), possuem diversas cópias no genoma, 

facilitando a amplificação e detecção (Sankar et al., 2011). No entanto, há 

relatos de cepas de M. tuberculosis que não possuem o IS6110, o que poderia 

gerar resultados falso-negativos em até 40% dos casos (Das et al., 1995; Dar 

et al., 1998; Agasino et al., 1998; Melzer et al., 1999; Chauhan et al., 2007; 

Chadir et al., 2012). Um trabalho realizado com cerca de 1000 cepas de M. 

tuberculosis isoladas do escarro de pacientes do estado de São Paulo mostrou 

a presença de mpt64 em 100% delas (Gonçalves, 2011), o que corrobora a 

escolha por esse alvo em nosso estudo. Kusum et al. (2011) realizou um 
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trabalho com uma PCR com múltiplos alvos e mostrou que o gene mpt64 

permitiu a identificação de casos que não seriam detectados apenas pela 

IS6110. Esses alvos adicionais, que tornam o exame mais dispendioso, 

trouxeram um benefício pequeno quando comparados à PCR com apenas o 

mpt64 como alvo, como a utilizada no presente estudo.  

 Outro problema com a IS6110 são os resultados falso-positivos, 

decorrentes da homologia entre seus fragmentos e partes do genoma de outras 

micobactérias (Lee et al., 1994; Kent et al., 1995; Sankar et al., 2011). Os 

resultados falso-positivos por homologia com outros micro-organismos também 

foram descritos com uma sequência de cópia única no DNA do M. tuberculosis, 

denominada 65 kDA heat shock protein (Lee et al., 1994; Rafi et al., 2007), 

dificultando seu uso e tornando o gene mpt64 o alvo aparentemente mais 

adequado para o diagnóstico da MTB. 

 O gene rpoB também tem sido utilizado no diagnóstico de casos 

suspeitos de MTB (Huang et al., 2009; Patel et al., 2013), com a vantagem de 

estar em uma região relacionada com a maioria das mutações que conferem 

resistência à rifampicina (Telenti et al., 1993; Laurenzo; Mousa, 2011). Huang 

et al. (2009) demonstraram 86% de sensibilidade com esse método, mas 

apenas dois casos de sua série tinham confirmação microbiológica (padrão-

ouro). É interessante notar que, caso essa metodologia fosse aplicada à 

casuística do presente estudo, ela poderia identificar resistência em dois 

pacientes que tiveram MTB por cepa resistente à rifampicina, no entanto, ela 

não seria capaz de identificar a resistência à isoniazida em três pacientes. O 

padrão de resistência à isoniazida é mais complexo que o da rifampicina, por 

frequentemente envolver mutações em diversos genes. Por isso, é mais difícil 

de ser identificado nas PCR realizadas diretamente em amostras clínicas 

(Laurenzo; Mousa, 2011). 

 Patel et al. (2013) desenvolveram o primeiro estudo com grande 

número de pacientes (n=204) com suspeita de MTB, em um centro de pesquisa 

na África do Sul, para avaliar a plataforma GeneXpert MTB/RIF®. Essa 

metodologia também utiliza o gene rpoB como alvo, com uma técnica 
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heminested de PCR em tempo Real semelhante à utilizada no presente estudo. 

Considerando os casos definitivos de MTB, a sensibilidade e especificidade do 

teste foram de 67% (IC95%: 53 – 79) e 94% (IC95%: 85 – 98). Após avaliação 

por estudos mais abrangentes e com a redução dos custos, poderá ser uma 

ferramenta promissora no diagnóstico da MTB. Destaca-se a facilidade da sua 

instalação e operação por pessoal pouco experiente em laboratórios locais, o 

que permite a maior facilidade no acesso ao diagnóstico em locais distantes 

dos centros de referência. Quando comparada ao GeneXpert MTB/RIF®, a 

nRT-PCR avaliada no presente estudo apresentou melhor desempenho nos 

casos definitivos de MTB (sensibilidade 100%, IC95%: 70 – 100). No entanto, 

conta com procedimentos um pouco mais complexos de preparação da 

amostra e etapas não automatizadas, o que poderia limitar sua 

descentralização para laboratórios de menor complexidade. 

 Com os resultados do estudo prospectivo, a nRT-PCR foi aprovada 

para a investigação de casos suspeitos de MTB na rede pública do Estado de 

São Paulo no segundo semestre de 2010. Entre 2010 e o primeiro semestre de 

2013, cerca de 1.200 amostras de LCR foram encaminhadas de diversos 

hospitais para realização da nRT-PCR no Laboratório de Meningites 

Bacterianas do Instituto Adolfo Lutz. 

 

 Casuística do estudo prospectivo 

 Observou-se uma frequência de TB prévia de 34% entre os pacientes 

avaliados. Entre os pacientes com diagnóstico confirmado de MTB essa 

proporção foi maior (56%) que aqueles da categoria “Não MTB” (31%), 

conforme já observado em outros estudos (Marais et al., 2010a), especialmente 

entre os infectados pelo HIV (Berenguer et al., 1992; Croda et al., 2010).  

 A MTB é reconhecida como uma das três principais infecções 

oportunistas do SNC de pacientes com HIV (Lanjewar et al., 1998; Tan et al., 

2012), também no contexto brasileiro (Vidal et al., 2005; Oliveira et al., 2006). 

No Instituto de Infectologia Emílio Ribas a MTB também representa uma 
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importante complicação neurológica em pacientes com HIV (Croda et al., 

2010), ocupando o terceiro lugar entre as doenças do SNC, depois da 

toxoplamose do SNC e a meningoencefalite criptocóccica (Vidal et al., 2005; 

Oliveira et al., 2006)). A amostragem incluída no presente estudo refletiu bem 

essa distribuição de doenças neurológicas relacionadas ao HIV, sendo bem 

representativa dessa população (Schunemann et al., 2009). Nos casos com 

diagnóstico definido, a MTB foi a quarta causa mais freqüente (8 pacientes), 

precedida pela toxoplasmose (n=16), criptococose (n=15) e meningoencefalite 

por CMV (n=9). 

 Devido ao amplo espectro de complicações neurológicas que podem 

acometer os pacientes com HIV (Lucas et al., 1993; Lantejewar et al., 1998; 

Kibayashi et al., 1999; Rana et al., 2000; Tan et al., 2012), o diagnóstico 

oportuno da MTB mostra-se ainda mais importante nesses indivíduos. A nRT-

PCR avaliada no presente estudo teve um papel importante na identificação da 

MTB nesses pacientes. As tentativas de estabelecer um diagnóstico rápido e 

definitivo contribuem para minimizar as falhas, decorrentes do atraso no início 

do tratamento de MTB ou dos efeitos tóxicos de terapias empíricas de amplo 

espectro (Thwaites et al., 2013). 

 Entre algumas variáveis laboratoriais comparadas entre os pacientes 

da categoria “MTB Definitiva” e “Não MTB”, observou-se algumas diferenças 

significativas. A quantidade de leucócitos, a proporção de neutrófilos e a 

dosagem de proteína no LCR foram significativamente maiores na categoria 

“MTB Definitiva” (p<0,01), enquanto glicose no líquor e razão “Glicose 

LCR/Glicose soro” foram menores nos pacientes dessa categoria (p<0,01). 

Esses achados são classicamente associados com a MTB (Thwaites et al., 

2002; Marais et al., 2010b, Ho et al., 2013), mas isoladamente não permitem 

confirmar ou descartar o diagnóstico. Há diversos trabalhos ilustrando casos 

atípicos de MTB (Laguna et al., 1992; Katrak et al., 2000; Heringer et al., 2005; 

Marais et al. 2010a), incluindo pacientes sem qualquer alteração 

quimiocitológica no LCR (Croda et al., 2010). 

 Observou-se que o BAAR foi identificado na baciloscopia do LCR de 
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apenas um paciente, que também teve a cultura positiva para M. tuberculosis. 

Apesar de sua baixa positividade, é um exame rápido, barato e de fácil 

execução, permitindo o diagnóstico imediato de MTB (Thwaites et al., 2002; 

Puccioni-Sohler; Brandão, 2007). A baciloscopia direta através da coloração de 

Ziehl-Neelsen deve ser sempre realizada, analisando-se grande número de 

campos, com maiores volumes de LCR e após centrifugação adequada 

(Thwaites et al., 2013). Chen et al. (2012) mostraram que modificações simples 

na coloração Ziehl-Neelsen, possibilitaram a melhor identificação de BAAR 

intracelular no LCR de todos os 29 pacientes com MTB. Embora sejam 

resultados de um único estudo, esses dados oferecem uma boa perspectiva de 

readequação e melhora de um método simples e barato na investigação 

diagnóstica de MTB. 

 Oito pacientes do estudo tiveram a cultura positiva, dentre eles dois 

pacientes com M. tuberculosis resistente à Rifampicina e Isoniazida e um 

apenas à Isoniazida. A cultura fornece sensibilidade maior que a baciloscopia: 

é importantíssima não apenas para diagnóstico, mas também para estudos 

epidemiológicos e na determinação da sensibilidade (Hermans et al. 1990; 

Twhaites et al., 2013). Com o aumento global de prevalência de cepas 

resistentes (WHO, 2013), o tratamento inadequado de MTB em pacientes 

infectados com cepas MDR está associado à maior morbimortalidade (Thwaites 

et al., 2013). Nos três pacientes que tiveram cepas resistentes isoladas no 

LCR, ocorreu readequação do esquema terapêutico. Não houve óbitos entre 

eles durante a internação. 

 A TC de crânio não foi útil para discriminar os pacientes com MTB. 

Onze pacientes com suspeita de MTB tiveram achados típicos (hidrocefalia em 

sete e três com hiperdensidade meníngea basal). No entanto, esses achados 

também foram observados em 10 doentes com outros diagnósticos 

confirmados. Apesar de infrequente na meningite criptocóccica, 2 pacientes 

com esse diagnóstico tiveram hidrocefalia. O achado mais frequente em todas 

as categorias clínicas foi a atrofia cortical (40,2%) provavelmente devido à alta 

prevalência de pacientes infectados por HIV entre os sujeitos estudados 

(McMurtray et al., 2008, Tan et al., 2012). 
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 Revisões recentes (Marais et al., 2010a; Marx et al., 2011) apontam 

que as taxas de mortalidade por MTB são variáveis (13 – 72%) conforme o 

perfil dos pacientes estudados. No entanto, em países em desenvolvimento e 

entre pacientes com HIV, essa taxa é habitualmente maior (Karstaedt et al., 

1998; Katrak et al., 2000; Marais et al., 2010a), chegando a 80% em estudos 

recentes (Luma et al., 2012). Foram observados 23 óbitos entre os pacientes 

incluídos no presente estudo, ocorrendo uma maior proporção de mortes entre 

aqueles com diagnóstico definitivo de MTB (44%). Croda et al. (2010) também 

encontraram uma mortalidade semelhante (41%) entre pacientes com MTB no 

IIER. Observou-se que uma maior proporção de pacientes da categoria “MTB 

Definitiva” (44%) foi classificada no estágio III (BMRC, 1948), com relação aos 

classificados com “Não MTB” (4%), refletindo uma maior gravidade dos casos 

de MTB quando comparados aos outros diagnósticos. Conforme outros 

trabalhos (Kent et al., 1993; Katrak et al. 2000; Cecchini et al., 2007; Torok et 

al., 2008, Luma et al., 2012), também observou-se que o estágio clínico 

avançado esteve relacionado à maior mortalidade: ocorreu óbito em três dos 

quatro pacientes com diagnóstico confirmado de MTB e estágio clínico III. 

 As estratégias de diminuição da letalidade estão baseadas exatamente 

na capacidade de diagnosticar precocemente a MTB, para que o tratamento 

específico seja instituído antes que os pacientes atinjam estágios clínicos mais 

avançados (Marx et al., 2011; Twhaites et al., 2013). Nesse contexto, a nRT-

PCR é uma ferramenta muito útil. O tempo para realização da nRT-PCR 

avaliada foi de 24 horas, quando comparada aos 14 dias necessários para a 

positividade nos melhores meios de cultura (Leitritz et al., 2001; Venkataswamy 

et al., 2007). Além disso, por ser uma técnica in house, no contexto do serviço 

público (Dora et al., 2008), seu custo-benefício é maior que as técnicas 

comerciais como a TB AMPLICOR (Roche®), que além de ser mais cara, 

apresenta resultados de sensibilidade mais baixos (Bonington et al., 1998, 

2000; Pai et al., 2003; Dinnes et al., 2007; Tortoli et al., 2012). 
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5.2.  Estudo retrospectivo 

 O estudo retrospectivo incluiu um número menor de pacientes que o 

estudo prospectivo e apresentou a mesma especificidade, com uma 

sensibilidade menor (83%) entre os casos com padrão-ouro positivo. Apesar da 

qualidade dos dados incluídos na análise retrospectiva não ser semelhante aos 

da análise prospectiva, essa fase permitiu o desempenho do teste em 

condições de rotina clínica.  

 Alguns pacientes foram excluídos por não preencherem os critérios de 

inclusão ou por não apresentarem dados clínicos suficientes para 

categorização diagnóstica. Isso poderia sugerir que exames foram solicitados 

com uma baixa probabilidade pré-teste, o que reduz a chance de encontrar 

pacientes verdadeiramente com MTB (van Stralen et al., 2009) e aumentam o 

custo da investigação diagnóstica (Chedore et al., 2002). Segundo a OMS 

(WHO, 2013), algoritmos diagnósticos devem começar com a escolha 

apropriada das ferramentas de rastreamento para identificar pessoas em 

situação de risco. Rastreamentos pouco adequados poderiam influenciar 

negativamente o desempenho dos testes diagnósticos (van Stralen et al., 

2009). 

 Hristea et al. (2012) descreveram a aplicação dos critérios 

padronizados por Marais et al. (2010b) em um estudo retrospectivo nos quais 

os pacientes já tinham o diagnóstico definitivo de MTB. Nesse estudo, 93% dos 

doentes seriam classificados nas “MTB Provável” ou “MTB Possível”. Os 

autores descreveram que uma das limitações do estudo foi a falta de dados 

necessários para preencher todos os critérios diagnósticos de Marais et al. 

(2010b), o que poderia explicar o fato de 7% dos pacientes não terem sido 

classificados em alguma das categorias suspeitas de MTB. No presente 

estudo, também se observou que parte dos pacientes que poderiam ser 

incluídos na fase retrospectiva foram excluídos porque não apresentavam 

registro no prontuário dos dados clínicos mínimos necessários para 

preenchimento do escore de Marais et al. (2010b) 
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 Uma hipótese para justificar a menor sensibilidade no estudo 

retrospectivo seria o menor cuidado na coleta, conservação e processamento 

das amostras nos laboratórios locais, assim como o transporte para o 

laboratório de referência. Durante o estudo prospectivo, o pesquisador era 

responsável por todas essas etapas. Existia uma maior garantia de coleta de 

volumes adequados (1 – 2 mL) de LCR, maior qualidade de conservação das 

amostras estocadas e envio rápido do material para o Laboratório de 

Meningites Bacterianas no IAL. 

 Apesar das orientações dadas aos médicos e técnicos de laboratório 

dos hospitais envolvidos nessa fase retrospectiva, incluindo instruções escritas 

(Anexo D), observou-se que a qualidade das amostras de LCR era inferior. A 

maioria tinha volume pequeno (< 2 mL), algumas delas menor que 1 mL, 

impedindo a realização da técnica e sendo excluídas do estudo. Como 

mencionado, volumes menores de LCR estão associados ao menor 

desempenho da cultura e das técnicas da PCR (Chedore et al., 2002). 

 Outra hipótese para justificar o menor rendimento da nRT-PCR nessa 

fase do estudo seria a falta de coleta em tubo separado. Caso a amostra de 

LCR a ser enviada para a nRT-PCR fosse coletada junto com as amostras para 

culturas e estudo quimiocitológico, a amostra a ser enviada para o IAL deveria 

ser manipulada e colocada em outro frasco. Isso aumenta o risco de 

contaminação e o risco do envio apenas do sobrenadante após centrifugação 

preliminar nos laboratórios locais. De fato, observou-se que entre as amostras 

enviadas para o IAL, algumas não apresentavam amplificação de DNA humano 

(um dos controles internos do método), sugerindo que a amostra era apenas o 

sobrenadante de centrifugação prévia e não o LCR total. 

 Com relação à casuística do estudo retrospectivo, observou-se que a 

prevalência de TB prévia (32%) e HIV (86%) foi semelhante a do estudo 

prospectivo (34 e 90%, respectivamente). Também se observou uma 

homogeneidade entre os estudos no que diz respeito à distribuição dos 

pacientes nas categorias diagnósticas de MTB, assim como nas doenças 

encontradas na categoria “Não MTB”. Entre as diferenças entre os estudos, 
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destaca-se a ausência de pacientes na categoria “MTB Possível” no estudo 

retrospectivo. Como diversos indivíduos foram excluídos por ausência de 

registros suficientes no prontuário, pode-se aventar a hipótese de que alguns 

desses pacientes excluídos poderiam compor essa categoria caso se 

dispusesse dos seus dados completos (Hristea et al., 2012). 

   

5.3.  Considerações finais 

 Optou-se por não incluir a resposta à terapêutica empírica para MTB 

como critério de confirmação diagnóstico de casos suspeitos. Esse critério 

também não foi utilizado nas definições internacionais de MTB padronizadas 

por Marais et al. (2010b). Quadro clínico e parâmetros liquóricos não são 

suficientes para discriminar MTB de outras doenças neurológicas (Garg et al., 

1999; Katti et al., 2004; Puccioni-Sohler; Brandão, 2007) e a terapêutica 

empírica é um importante critério na prática clínica. No entanto, seu uso na 

avaliação de novas ferramentas diagnósticas poderia diminuir erroneamente a 

sensibilidade do método (van Stralen et al., 2009). Quando a terapêutica 

empírica instituída é exclusiva para MTB, há o risco atrasar o diagnóstico 

correto no caso de outra afecção ser a responsável pelo quadro clínico. Se a 

terapia empírica é de amplo espectro, além da maior chance de toxicidade 

medicamentosa, torna-se difícil avaliar o agente responsável pela melhora do 

paciente e para definir o diagnóstico. 

 Entre HIV positivos, nos quais a gama de infecções oportunistas do 

SNC é maior, a avaliação da resposta terapêutica se torna ainda mais 

complicada. Alguns pacientes, sem confirmação microbiológica e sem resposta 

à terapia inicial, podem ser tratados empiricamente para dois ou mais agentes 

(p.ex.: encefalite por CMV, toxoplasmose do SNC e MTB). A presença de 

corticoide no esquema terapêutico, essencial para a terapia de MTB (Thwaites 

et al., 2013), pode confundir a tentativa de confirmação diagnóstica no contexto 

da pesquisa de ferramentas diagnósticas. Micro-organismos testados com 

menor frequência (p.ex.: Brucella spp., Listeria spp. e micobactérias não 
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tuberculosas) poderiam ser os responsáveis por manifestações clínicas e 

liquóricas semelhantes à MTB em seus estágios iniciais. Quadros clínicos leves 

poderiam ser causados por agentes virais como os enterovírus, prevalentes em 

nosso meio (Dos Santos et al. 2006), vírus Herpes tipo 6 (HHV-6) e próprio HIV 

(Hollander, 1987, 1994). Quando esses quadros clínicos – habitualmente auto-

limitados – são abordados com a corticoterapia presente no esquema de 

tratamento de MTB, poderia ser observada uma melhora dos sintomas. Se não 

ocorrer isolamento do agente, dificilmente seria possível atribuir um diagnóstico 

específico após o início da terapia. 

 No entanto, na prática clínica, pacientes sem diagnóstico específico de 

seus quadros neurológicos, mas com manifestações clínicas graves, requerem 

tratamento empírico abrangendo diversas etiologias, inclusive a MTB. Quando 

ocorre melhora clínica, é difícil realizar o descalonamento terapêutico. Nesse 

contexto, associada a outras provas diagnósticas e ao correto julgamento 

clínico, a nRT-PCR para M. tuberculosis poderia ser de grande valia (Caws et 

al., 2000). Ela poderia evitar a manutenção de tuberculostáticos em pacientes 

com pouca probabilidade de MTB e um resultado negativo. O doente poderia 

ser poupado dos efeitos tóxicos das medicações e do incômodo desnecessário 

de uma terapia de pelo menos nove meses. Ocorreria ainda diminuição da 

interação com outros medicamentos, especialmente entre pacientes HIV 

positivos. 

 Uma das limitações do presente estudo foi o baixo número de 

pacientes com MTB confirmada por diagnóstico microbiológico. A natureza 

paucibacilar do LCR e a baixa sensibilidade dos métodos microbiológicos 

tradicionais dificulta a identificação desses casos. Adicionalmente, apesar da 

alta prevalência da TB (WHO, 2013), a MTB é uma doença relativamente 

infrequente (Phypers et al., 2006; Ducomble el al., 2013). É difícil identificar 

doenças infrequentes em estudos prospectivos. Azevedo et al. (2013) 

realizaram um levantamento epidemiológico que identificou 251.853 casos de 

meningite com etiologia definida notificados ao Sistema Nacional de Agravos 

Notificação (SINAN) entre 2001 e 2012 no Brasil. A MTB correspondia a 

apenas 1,7% dos casos. No entanto, quando comparado a estudos 
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prospectivos com pacientes com confirmação microbiológica, o número de 

casos do presente estudo supera diversos estudos (Liu et al., 1994; Lee et al., 

1994), incluindo estudos de PCR comerciais (Bonington et al., 1998, 2000) e 

outros trabalhos no cenário nacional (Brienze et al., 2000; Dora et al., 2008). 

 Outra limitação do estudo é a aplicação dos resultados em unidades de 

saúde de menor porte. Apesar da maior simplicidade da reação da nRT-PCR, 

ela requer um bom treinamento da equipe do laboratório e equipamentos 

específicos. Assim como observado por outros autores (Pai et al., 2003; Dinnes 

et al., 2007; Dora et al., 2008; Thwaites et al., 2009; 2013), existe uma 

dificuldade de reprodutibilidade dos resultados da PCR in house em contextos 

diferentes daqueles em que foram criadas. No entanto, a busca por um 

diagnóstico mais preciso e rápido condicionou uma rápida expansão das 

pesquisas estudando diversas técnicas para o diagnóstico da MTB nos últimos 

quatro anos (Thwaites et al., 2013), sendo a maioria delas metodologias in 

house. As metodologias rapidamente se tornam “obsoletas” num contexto em 

que as técnicas da PCR apresentam melhorias operacionais que vão sendo 

incorporadas nos testes mais recentes. Isso ocorreu no caso plataforma 

comercial GeneXpert MTB/RIF®, que incorporou melhorias de processamento 

de amostras e exatamente a técnica nested com o tempo real para o 

diagnóstico de MTB (Patel et al., 2013). Ainda que onerosa e testada apenas 

em um centro, essa técnica é, sem dúvida, muito interessante por sua 

praticidade. Julga-se que a nRT-PCR avaliada no presente estudo continua 

sendo uma ótima opção para o diagnóstico da MTB na rede pública do Estado 

de São Paulo, até que esses métodos mais recentes estejam aprovados para 

diagnóstico da MTB e amplamente disponíveis no Brasil. 

 Os pontos fortes do presente estudo incluem: (i) a casuística é bem 

representativa (Schunemann et al., 2009) de pacientes com doenças 

neurológicas relacionadas ao HIV, contexto no qual o diagnóstico de MTB é 

frequentemente investigado. A incerteza diagnóstica nesses casos é legítima e 

o presente estudo reflete bem esse aspecto da prática clínica; (ii) estudos 

prospectivo e retrospectivo de uma mesma técnica, permitindo avaliar as 

qualidades do rigor metodológico do estudo prospectivo e as limitações 
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associadas ao baixo limiar para a solicitação do exame e ao processamento 

das amostras durante a rotina. A semelhança entre os resultados encontrados 

em ambos os estudos confirmam a qualidade e a reprodutibilidade da 

metodologia da nRT-PCR; (iii) a nRT-PCR foi realizada em um laboratório 

distinto daquele em que os demais exames eram realizados (mascaramento), 

prevenindo interferências e vieses nos resultados; (iv) a rapidez do ensaio da 

nRT-PCR quando comparada à cultura na confirmação diagnóstica da MTB (iii) 

a adoção das categorias padronizadas de Marais et al. (2010b), que permite a 

comparação e reprodução do presente estudo em outros contextos. O uso das 

categorias diagnósticas possibilitou a avaliação da nRT-PCR em pacientes com 

suspeita de MTB e padrão-ouro negativo, situação comum na prática clínica. 

Conforme os resultados da nRT-PCR em pacientes das categorias “MTB 

Definitiva” e “Não MTB”, um resultado positivo da nRT-PCR em pacientes com 

suspeita de MTB constitui um forte indício do diagnóstico. De modo adicional, 

não há estudos prévios que avaliaram todas as categorias diagnósticas de 

Marais et al. (2010b) em um número semelhante de pacientes com infecção 

por HIV. 

 Estratégias que poderiam ser avaliadas em estudos posteriores para 

aumentar a sensibilidade do método utilizado neste estudo incluem: (i) coleta 

padronizada de maior volume de LCR para realização da nRT-PCR (Chedore 

et al., 2002); (ii) centrifugação de um maior volume de LCR (Patel et al., 2013); 

(iii) maior número de amostras de um mesmo paciente (Chedore et al., 2002); 

(vi) avaliação do custo-benefício do uso de múltiplos alvos genéticos do M. 

tuberculosis na reação nRT-PCR (Kusum et al., 2011); (iv) utilização de 

técnicas para concentrar o DNA micobacteriano, como os “filtrados” de líquor 

descritos por Haldar et al. (2009). 

 A partir do presente estudo, que incluiu um grande número de 

indivíduos com suspeita de MTB, poder-se-ia sugerir algumas estratégicas na 

investigação desses pacientes na prática clínica: (i) coletar exames para 

cultura, análise quimiocitológica e PCR em tubos separados e devidamente 

identificados; (ii) coletar maior volume de LCR em casos suspeitos, pois todos 

os exames específicos (baciloscopia, cultura e PCR) melhoram seu rendimento 
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com maiores volumes; (iii) proximidade com equipe laboratorial para orientar 

procedimentos mais meticulosos nos casos em que a suspeita de MTB é maior 

(p. ex.: exame de maior número de campos na baciloscopia, maior tempo de 

observação das lâminas, centrifugação de maior volume de LCR antes da 

inoculação nos meios de cultura); (iv) realizar extensa investigação de TB em 

outros sítios, mesmo na ausência de sintomas sugestivos (amostras de 

escarro, lavado gástrico, raios x e TC de tórax, pesquisa de linfadenopatia, 

etc.); (v) ampliar a investigação de diagnósticos diferenciais, mesmo que o 

paciente esteja recebendo terapia empírica de MTB. 

 A nRT-PCR complementa, mas não substitui o julgamento clínico no 

diagnóstico da MTB. As medidas do desempenho de um teste não são 

instâncias isoladas. Estão inseridas em um contexto de avaliação clínica prévia 

das chances de um paciente ter MTB, conforme suas características, sintomas 

e prevalência da doença. Isto influenciará a chance posterior de doença diante 

do resultado de um teste laboratorial (van Stralen et al., 1999). É importante 

destacar que a nRT-PCR é um método rápido, sensível e específico, no 

entanto não é isento de custos e de um diligente trabalho por parte de uma 

equipe laboratorial bem treinada. Não é adequado para a triagem massificada 

de MTB, mas sim um como exame confirmatório. É essencial utilizar uma 

criteriosa avaliação clínica para identificar os pacientes com maior 

probabilidade de ter MTB antes de solicitar o teste (Chedore et al., 2002). 

 A potencial gravidade da MTB requer o tratamento de todos os casos 

em que a dúvida diagnóstica não pode ser adequadamente resolvida (Thwaites 

et al., 2013). Exames negativos de baciloscopia, cultura e biologia molecular 

não são suficientes para descartar a infecção em um paciente com alta 

probabilidade de ter MTB (Melzer et al., 1999; Thwaites et al, 2013). A MTB não 

é um diagnóstico de exclusão (Jongeling; Pisapia, 2013), devendo ser 

considerada mesmo diante de parâmetros liquóricos e apresentações clínicas 

pouco usuais em pacientes de áreas de alta prevalência (Laguna et al., 1992; 

Heringer et al., 2005; Croda et al., 2010).  

 A análise médica judiciosa baseada em dados clínico-laboratoriais e 
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nos exames de imagem deve guiar a decisão diagnóstica e terapêutica (Thakur 

et al., 2010; WHO, 2013). Quanto mais discriminativas forem as variáveis nos 

quais o médico pode se basear (p. ex.: achado do BAAR fora do SNC), mais 

acertado será seu diagnóstico (Patel et al., 2010). 

 A nRT-PCR avaliada no presente estudo mostrou ser ferramenta rápida 

e efetiva, tornando-se um importante elemento na avaliação diagnóstica de 

pacientes com suspeita de MTB em hospitais públicos do Estado de São Paulo. 

A rapidez na confirmação diagnóstica da MTB melhora a abordagem do 

paciente (Thwaites et al., 2013), tanto por auxiliar na introdução precoce do 

tratamento, quanto por permitir o descalonamento de outras terapias quando 

uma abordagem empírica ampla é inicialmente adotada. Apesar da redução da 

sensibilidade observada na fase retrospectiva, a especificidade do teste 

manteve-se elevada. Os resultados desse trabalho permitem afirmar que, na 

prática assistencial, um resultado positivo da nRT-PCR confirma o diagnóstico 

de MTB, justificando sua adoção como ferramenta auxiliar na investigação 

dessa grave doença. 

 Quando utilizada para diagnóstico de MTB, a nRT-PCR deve ser 

analisada juntamente com o contexto epidemiológico, clínico e laboratorial, 

principalmente diante de um resultado negativo. Não é um exame que permite 

descartar a MTB em um contexto clínico sugestivo (“rule out test”). De acordo 

com os resultados de desempenho da nRT-PCR, seu principal valor na 

estratégia de investigação dessa doença consiste na confirmação oportuna do 

diagnóstico de MTB diante de um teste positivo (“rule in test”).  
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6. CONCLUSÕES 
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6.1. Geral 

 A nRT-PCR apresentou boa sensibilidade e excelente especificidade, 

demonstrando seu valor diagnóstico na identificação oportuna de casos de 

MTB. 

 

6.2.  Específicas  

a) No estudo prospectivo, a nRT-PCR foi positiva no LCR de todos os 

pacientes com confirmação microbiológica de MTB e negativa em todos 

os pacientes com outros diagnósticos confirmados, apresentando 

sensibilidade e especificidade de 100%. 

b) No estudo retrospectivo, a sensibilidade foi de 83%. Entre as amostras 

de pacientes com outros diagnósticos estabelecidos, a nRT-PCR foi 

negativa em todos os casos, com especificidade de 100%. 

c) A proporção de pacientes com a nRT-PCR positiva nas categorias 

clínicas foi de: 

o   Estudo prospectivo: 100% para a categoria “MTB Definitiva”, 

66,7% na “MTB Provável” e 16,8% na “MTB Possível” (categorias 

definidas pelo presente estudo). Conforme as categorias 

internacionais padronizadas, a proporção foi de 100%, 50% e 

25%, respectivamente. Na categoria “Não MTB” de ambas as 

classificações, a nRT-PCR foi negativa em 100% dos casos. 

o  Estudo retrospectivo: 83% para a categoria “MTB Definitiva” e 60% 

na “MTB Provável”. A especificidade nessa fase do estudo 

também foi de 100%. Na categoria “Não MTB”, a nRT-PCR foi 

negativa em 100% dos casos. 

.   
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7. ANEXOS 
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Ficha para a coleta de dados 

(estudo prospectivo e retrospectivo) 
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   FICHA DE COLETA DE DADOS 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Ficha nº:  

 

Identificação:                    Data da admissão (PS): ___/___/___ Unidade Internação: _____ 

Nome:___________________________________________________ RG: _______________ 

Sexo: (F)  (M)                Idade: __________         Raça : (branca)  (negra)   (parda)   (amarela) 

Natural____________________________  (cidade/estado)  

Procedência________________________Caso de HIV (S) (N) –  

Internação Atual: 

Sintoma(s) principal(is): motivo(s) da internação): ____________________________ 

Sintomas neurológicos: (cefaleia) (convulsões) (sonolência) (febre) (hemiparesia) (paraparesia)  

(alteração esfincteriana) (disfunção erétil) (parestesias) (disestesias) (alteração visual) 

(alteração de memória) (disartria). Outros: _________________________________________  

Data do início sintomas neurológicos: _____/______/_____ 

Antecedentes: (se souber apenas ano colocar 15/07/__ ano) 

Diagnóstico prévio de infecção pelo HIV: (Sim)  (Não). Se sim, data: ___/___/___  

Doença definidora de AIDS: (Sim) (Não). Qual?: _____________________ Data?: 

___/___/___ 

Doenças oportunistas prévias (Sim) (Não) Se sim quais?        :          Data: 

________________________________                                         ___/___/___ 

________________________________                                         ___/___/___ 

TB prévia: (Sim) (Não). Topografia(s)___ Diag.: (BAAR) (Cultura) (Presuntivo). 

Data:___/___/__ 

Tratamento completo da TB: (Sim) (Não).  Esquema: 

_______________________________________ 

Usava ARV na admissão? (Sim) (Não).  Esquema: ___________________________ 

Nadir do CD4+:_______ Data: ___/___/____ 

Último CD4+: ________ Data: ___/___/___ Última CV: ________Log ______ Data: ___/___/__ 

 

                 ETIQUETA 
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Exame físico: 

Estado Geral: (BEG) (REG) (MEG). PA:_________ FR:________ FC:________ TO:_______ 

Karnofsky: ___________________. Glasgow:_________________ 

Adenomegalias: (Sim) (Não). Ausculta pulmonar: (normal) (anormal): ___________________ 

Hepatomegalia: (Sim) (Não). Esplenomegalia (Sim) (Não)_____________________________ 

Outros achados: _____________________________________________________________ 

Neurológico: (anotar apenas achados patológicos) 

Glasgow: (RM___ ; RV___; RO__) Total:___. Conteúdo da consciência: __________________ 

Pupilas: ______ Musculatura ocular externa: _______________________________________ 

Fala / linguagem:______________________________________________________________ 

Força muscular: _____________________________________________________________ 

Reflexos profundos: __________________________________________________________ 

Sensibilidade (tátil / térmica / dolorosa / vibratória):__________________________________ 

Rigidez de nuca:_________________Sinais de Kernig / Brudzinsky:____________________ 

Pares cranianos: ____________________________________________________ 

Coordenação / equilíbrio: ______________________________________________________ 

Marcha: ______________________________________________________________ 

Movimentos involuntários:____________________________________________________ 

Outros: ____________________________________________________________________ 

Imagem 

CT / RM de crânio 1 (admissão) - Data:( ___/___/___)  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

CT / RM de crânio 2 (controle) - Data:( ___/___/___) 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Exames laboratoriais:  

Hm/Hb / Hto = _______________Leuc____________________________________________  

Glic: ____Cr/Ur: _________ Na: ____ K: ___ Alb:____Outros (alterados): 

___________________________________________________  
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Líquor 1 (admissão): Data LCR: __/___/___ Cel ____ (N_____ L ____ M ____E___Outros___)  

PT______ Glic_____ Cl______ Ex. direto_________  TC__________ LÁTEX ____________ 

ADA: ____Culturas:____________________________________Antibiograma:___________ 

PCR:_______________________________________________________________________ 

Líquor 2 - Data LCR: ___/___/___ Cel ______   (N_____ L ____ M ____E____ Outros____)  

PT______ Glic_____ Cl______ Ex. direto_________  TC__________ LÁTEX 

____________________ADA: _____Culturas:_____________________Antibiograma:_______ 

PCR:_______________________________________________________________________ 

Outros exames _______________________________________________________________ 

Diagnóstico neurológico: 

Sindrômico: (meningite) (meningoencefalite) (encefalite focal c/ efeito expansivo) (encefalite 

focal sem efeito expansivo) (encefalite difusa) (demência) (alteração neuropsiquiátrica) 

(mielopatia) (poliradiculopatia) (neuropatia periférica).Outra:___________________________ 

Etiológico: (toxoplasmose cerebral) (neurocriptococose) (neurotuberculose) (neurosífilis)  

(meningite bacteriana) (LEMP) (leucoencefalopatia indeterminada) (linfoma primário do SNC)  

(encefalite herpética) (encefalite por varicella) (deficiência de vit. B12) (neuropatia periférica  

 primária) (neuropatia tóxica) (alteração neuro-cognitiva associada ao HIV).   

Outro:_______________________________________________________________________ 

Tratamento(s):  

____________________________________________________________________________ 

Evolução clínica: (melhor) (igual) (pior) (seqüela). Explicar: 

________________________________ 

Diagnósticos não neurológicos: 

_________________________________________________________________ 

Desfecho: (alta) (óbito). Causa direta do óbito:______________________________ 

Data:___/___/___ 

Observações:________________________________________________________________ 

Médico responsável pelo preenchimento da ficha: 

_______________________________________ Data:___/___/___  
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Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

PROTOCOLO DE PESQUISA 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) 

Centro de Referência e Treinamento em DST e Aids (CRT-DST/Aids) 

_______________________________________________________________ 

Nome do estudo: DETECÇÃO DE DNA DE MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS EM AMOSTRAS DE LIQUOR NO DIAGNÓSTICO E 

SEGUIMENTO DE PACIENTES COM MENINGITE TUBERCULOSA 

 

 Você (ou seu familiar) foi admitido neste hospital devido à suspeita de 

uma doença que acomete o sistema nervoso, denominada de meningite 

tuberculosa. Essa doença manifesta-se principalmente com manifestações 

como dor de cabeça, febre, convulsões, sonolência, confusão, dentre outras. 

 A suspeita diagnóstica da meningite tuberculosa utiliza dados clínicos, 

estudos do líquido da espinha (líquor), e das imagens do cérebro (tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética). A meningite tuberculosa requer 

de tratamento específico, motivo pelo qual o diagnóstico confirmatório é muito 

importante. 

 Estamos realizando uma pesquisa com o objetivo de conhecer melhor a 

meningite tuberculosa, uma das causas mais freqüentes de complicações 

neurológicas dos pacientes que são internados no Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas. Também avaliaremos a utilidade de alguns exames que possam 

ajudar a diagnosticar essa doença de uma forma rápida e segura, visando 

evitar a o tratamento desnecessário e procedimentos mais invasivos.   
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 O objetivo deste termo é convidá-lo (você ou seu familiar) a participar da 

pesquisa. Caso você ou seu familiar aceitem será aplicada uma entrevista e 

exame físico. Esta pesquisa envolve a coleta inicial de 15 ml líquor, 2 ml a mais 

do que habitualmente é coletado. Punções adicionais são fundamentais para 

acompanhar a resposta ao tratamento. Rotineiramente, as punções de controle 

fazem parte do acompanhamento dos pacientes com meningite tuberculosa. 

Porém, para os objetivos deste estudo, essas coletas serão realizadas em 

momentos definidos após o início do tratamento. O volume de líquor será o 

mesmo da primeira punção (15 mL) e as punções serão realizadas duas 

semanas e um mês depois de iniciado o tratamento. Eventualmente serão 

necessárias outras punções, considerando sempre a evolução particular de 

cada caso e a discussão com a equipe médica de cada enfermaria.  

 As mostras coletadas servirão apenas e tão somente para o 

processamento dos exames que estamos estudando. Esses exames podem 

identificar no seu líquor a presença do micro-organismo que causa a meningite 

tuberculosa, uma bactéria denominada Mycobacterium tuberculosis. Esta 

identificação consiste na pesquisa do DNA dessa bactéria (exame chamado de 

“PCR”). 

 Apesar de serem realizados por pessoas com experiência, existem 

alguns riscos que podem acontecer durante ou após a coleta do líquor, 

incluindo: dor no local da punção, sangramento, infecção e dor de cabeça.  

 Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum 

benefício dos exames que estamos avaliando, não existindo benefício direto 

decorrente da participação no estudo. Todas as informações coletadas serão 

mantidas confidencialmente. Os dados serão armazenados em um computador 



105 

 

 

e seu nome não aparecerá em nenhuma publicação, apresentação ou 

documento. Você poderá ter acesso aos resultados dos seus exames colhidos 

durante o estudo, bem como terá acesso, se assim desejar, às publicações 

pertinentes. Este estudo foi revisado a aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa das Instituições participantes. 

A sua participação neste estudo é voluntária. Este estudo não implica 

qualquer ônus para o paciente, assim como não trará nenhuma despesa 

financeira por sua participação. Caso você decida não participar, os cuidados 

médicos que você recebe não serão afetados de qualquer forma. Caso você 

aceite participar, você poderá retirar-se do estudo em qualquer momento, sem 

afetar os cuidados médicos. Por favor, sinta-se à vontade para discutir qualquer 

aspecto referente a este protocolo com os médicos pesquisadores 

responsáveis por este estudo  Augusto César Penalva de Oliveira, telefone 

9933-2917, e-mail:  e Felipe Augusto Souza Gualberto, telefone 7653-0825 , e-

mail: felipe@emiloribas.sp.gov.br  
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FOLHA DE ASSINATURAS 

Eu, abaixo assinado, afirmo que li na íntegra e entendi completamente a 

Carta de Informações. Concordo que as informações a respeito de minha 

condição médica, que serão coletadas em meu prontuário, e os resultados 

obtidos através de meu líquor e sangue podem ser usados neste estudo. 

Entendo que mediante qualquer dúvida relacionada a este estudo poderei 

discutir com os Médicos Augusto César Penalva de Oliveira e Felipe Augusto 

Souza Gualberto. Minha participação é voluntária e livre de qualquer tipo de 

pressão ou coação. Da mesma maneira, poderei me desligar do estudo em 

qualquer fase de sua evolução, sem qualquer penalidade ou ônus ao meu 

atendimento pela Instituição.  

Eu entendo que estas informações serão confidenciais e que meu nome 

não será mencionado em qualquer publicação deste estudo. 

Nome: _______________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

Nome do investigador: ___________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 

Data: ___/___/___ 

Caso o paciente não puder assinar: 

Nome do familiar ou representante legal:_____________________________ 

Grau de parentesco:_____________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________ 

Data: ___/___/___  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: 

.................. 

BAIRRO:........................................................................CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................TELEFONE:DDD(............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ........... 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: .................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)............................................................... 

___________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

DETECÇÃO DE DNA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EM AMOSTRAS 
DE LIQUOR NO DIAGNÓSTICO E SEGUIMENTO DE PACIENTES COM 
MENINGITE TUBERCULOSA  

 

PESQUISADOR : FELIPE AUGUSTO SOUZA GUALBERTO  

CARGO/FUNÇÃO: MESTRANDO      INSCRIÇÃO CONSELHO 
REGIONAL Nº 126721 

UNIDADE DO HCFMUSP: DEPARTAMENTO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 MESES 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo. Estamos realizando uma pesquisa com o objetivo de conhecer melhor as 

ferramentas para o diagnóstico da meningite tuberculosa. Você (ou seu familiar) foi 

admitido neste hospital devido a suspeita dessa doença. Ela se manifesta principalmente 

com sinais e sintomas como dor de cabeça e na nuca, febre, convulsões, sonolência e 

confusão. A meningite tuberculosa requer de tratamento específico, motivo pelo qual o 

diagnóstico confirmatório é muito importante.  

2 – O objetivo deste termo é convidá-lo (você ou seu familiar) para participar da pesquisa. 

Caso você ou seu familiar aceitem serão coletados dados do seu prontuário médico. Não 

será necessário realizar qualquer exame além daqueles utilizados habitualmente na 

rotina deste hospital para a investigação desta doença e que o médico que está cuidando 

de você já lhe explicou que deveriam ser coletados. A única diferença com relação aos 

procedimentos habituais é que uma pequena quantidade do exame do líquor será 

encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz onde será realizada a pesquisa da presença de 

material genético do agente causador da meningite tuberculosa. 

3 – Os procedimentos rotineiros utilizados no diagnóstico da meningite tuberculosa 

incluem exames de sangue, tomografia de crânio e coleta de líquor. A coleta de sangue é 

realizada por punção periférica da veia do antebraço. A tomografia de crânio consiste em 

um exame no qual é realizada uma imagem das estruturas internas do cérebro através de 

raio x. A coleta de líquor é um procedimento no qual é realizada a punção do espaço 

existente entre a coluna lombar e a medula espinhal, através de uma agulha, para a 

retirada de uma pequena quantidade de líquido para análise laboratorial. 

4 – Os desconfortos e riscos associados aos procedimentos descritos, apesar de serem 

eventos raros, podem ocorrer e incluem: i. no exame de sangue, dor no local da punção 

venosa e risco de sangramento; ii. na tomografia de crânio, existe o desconforto de entrar 

em uma cabine de pequeno tamanho por alguns minutos e o risco de reações alérgicas 

quando o contraste venoso é utilizado; iii. na punção de líquor, pode ocorrer dor no local 

da punção, sangramento, dor de cabeça e infecção. 

5 – Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício dos 

exames que estamos avaliando, não existindo benefício direto decorrente da participação 

no estudo. 

6 – Você pode optar por realizar todos os procedimentos rotineiros para a investigação de 

meningite tuberculosa sem participar desta pesquisa, sem ônus algum para seu 

acompanhamento médico e tratamento. 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é o Dr. Felipe Gualberto que pode ser encontrado no endereço Centro de 
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Referência e Tratamento de DST/Aids Rua Santa Cruz, 81 - Vila Mariana. Telefone(s) 

11 5087-9917 / 11 7653-0825. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio 

Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-

6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. 

9 – Direito de confidencialidade: as informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de qualquer paciente. 

10 – Você poderá ter acesso aos resultados dos seus exames colhidos durante o estudo, 

bem como terá acesso, se assim desejar, às publicações relacionadas ao estudo. 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12 - Todas as informações coletadas serão mantidas confidencialmente e utilizadas para 

esta pesquisa. Os dados serão armazenados em um computador e seu nome não 

aparecerá em nenhuma publicação, apresentação ou documento. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “DETECÇÃO DE DNA DE 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EM AMOSTRAS DE LIQUOR NO DIAGNÓSTICO 

E SEGUIMENTO DE PACIENTES COM MENINGITE TUBERCULOSA” 

Eu discuti com o Dr. Felipe Gualberto sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal    Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  
Assinatura da testemunha      Data         /       /        

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  
Assinatura do responsável pelo estudo    Data         /       /        
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Anexo C 

 

 

 

 

 

Aprovações dos Comitês de Ética 

em Pesquisa  



112 

 

 

 

 



113 

 

 

  



114 

 

 

 

  



115 

 

 

 



116 

 

 

 
  



117 

 

 

  



118 

 

 

Anexo D 

 

 

 

 

Formulário de solicitação do exame 

de nRT-PCR no LCR 

(estudo retrospectivo) 
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