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RESUMO 
 
 
 

Souza MO. Comparação entre a prova tuberculínica e a detecção dos níveis de 
interferon gama na detecção da tuberculose latente em receptores de transplante 
de células-tronco hematopoiéticas (tese). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical 
de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017. 
 
 
O principal fator de risco para tuberculose (TB) em receptores de transplante de 
células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é viver em regiões de alta endemicidade da 
doença, uma vez que a imunossupressão favorece a reativação da tuberculose 
latente (TBL). O diagnóstico da TBL pela prova tuberculínica (PT) tem limitações 
nos imunocomprometidos e testes de detecção de interferon gama podem ser 
vantajosos. Os objetivos do presente estudo foram comparar a PT com o 
QuantiFERON® TB-Gold In-Tube (QFT-GIT) no diagnóstico da TBL e determinar a 
incidência de TB em duas coortes de pacientes submetidos ao TCTH. Duas coortes 
foram analisadas prospectivamente. Coorte1: receptores de TCTH incluídos desde 
o período pré-transplante. Coorte 2: receptores de TCTH com doença do enxerto 
contra o hospedeiro (DECH) crônica em atividade. A PT e o QFT-GIT foram 
realizados imediatamente após a inclusão em ambas as coortes. Pacientes na 
coorte 1 com diagnóstico de TBL receberam profilaxia com isoniazida (INH) por 
nove meses. Na coorte 2, os pacientes foram acompanhados clinicamente, sem 
receber profilaxia. TB ativa foi investigada prospectivamente de acordo com 
definição de caso e por coletas periódicas de escarro. Entre os candidatos ao 
TCTH, a prevalência de TBL detectada pela PT foi de 4,7% e de 7,1% pelo QFT-
GIT. Entre os receptores com DECH crônica a prevalência de TBL detectada pela 
PT foi de 5,3% e de 12,5% pelo QFT-GIT. A comparação entre as técnicas revelou 
boa concordância (kappa=0.60). Não houve casos de TB na coorte 1. A incidência 
cumulativa de TB na coorte 2 foi de 3%. Em comparação com alguns estudos, 
nossos resultados apresentaram menor prevalência de TB, com menos resultados 
indeterminados pelo QFT-GIT e melhor concordância entre ambos os testes. É 
provável que a introdução de profilaxia com INH seja benéfica também para os 
pacientes com DECH crônica. 
 
Descritores: Tuberculose. Transplante de medula óssea. Técnicas de diagnósticos 
e procedimentos. Doenças hematológicas. Doença enxerto-hospedeiro. 
Imunossupressão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 
Souza MO. Comparison between tuberculin test and detection of interferon gamma 
levels in the detection of latent tuberculosis in hematopoietic stem cell transplant 
recipients (thesis). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 
Universidade de São Paulo; 2017.  
 
 
The main risk factor for tuberculosis (TB) in hematopoietic stem cell transplant 
recipients (HSCT) is to live in regions of high endemicity of the disease, since 
immunosuppression favors the reactivation of latent tuberculosis infection (LTBI). 
The diagnosis of LTBI by the tuberculin test (TT) has limitations in the 
immunocompromised hosts and the interferon gamma release assays (IGRAs) may 
be advantageous. The objectives of the present study were to compare the TT with 
QuantiFERON® TB-Gold In-Tube (QFT-GIT) in the diagnosis of LTBI and to 
determine the incidence of TB in two cohorts of patients undergoing HSCT. Two 
cohorts were analyzed prospectively. Cohort 1: HSCT recipients included since the 
pre-transplant period. Cohort 2: TCTH recipients with active chronic graft versus 
host disease (GVHD). TT and QFT-GIT were performed immediately after inclusion 
in both cohorts. Patients in cohort 1 with diagnosis of LTBI received prophylaxis with 
isoniazid (INH) for 9 months. In cohort 2, the patients were followed up clinically, 
without receiving prophylaxis. Active TB was investigated prospectively according to 
a case definition criteria and periodic sputum sampling. Among the HSCT 
candidates, the prevalence of LTBI detected by TT was 4.7% and 7.1% by QFT-
GIT. Among the recipients with chronic GVHD, the prevalence of LTBI detected by 
TT was 5.3% and 12.5% by QFT-GIT. The comparison between the techniques 
showed good agreement (kappa = 0.60). There were no cases of TB in cohort 1. 
The cumulative incidence of TB in cohort 2 was 3%. Compared with some studies, 
our results showed a lower prevalence of LTBI, with less indeterminate results by 
QFT-GIT and better agreement between both tests. It is likely that prophylaxis with 
INH is also beneficial for patients with chronic GVHD. 
 
Descriptors: Tuberculosis. Bone marrow transplant. Diagnostic techniques and 
procedures. Hematological diseases. Graft versus host disease. 
Immunossuppression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 

 

A tuberculose (TB) é, certamente, uma das mais antigas doenças que 

afligem a humanidade. Mantém-se como importante problema de saúde pública, 

acometendo indivíduos em todas as faixas etárias e camadas socioeconômicas. 

Permanece ainda neste milênio, a doença infecciosa que mais mata no mundo1,2 e 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para o ano de 2016, a 

perspectiva era registrar 9,6 milhões de casos novos no mundo com 1,5 milhões de 

óbitos.3 

Um terço da população mundial está infectada pelo Mycobacterium 

tuberculosis (MTB) e grande proporção dela poderá desenvolver e transmitir a 

doença para a comunidade.4,5,6,7 As pessoas poderão desenvolver a doença nos 

primeiros cinco anos após a infecção inicial.5 

A pandemia pelo HIV contribuiu para esta alta incidência. A taxa de cura de 

casos novos de TB identificados em pacientes com AIDS é de cerca de 40% menor 

que a observada em pacientes HIV-negativos (60%). Assim, a transmissão da TB é 

facilitada em países onde a infecção pelo HIV tem alta prevalência. O Brasil ocupa 

a 19ª posição na lista de países quanto à coinfecção TB/HIV.8 Vale destacar que os 

países que compõem essa lista representam 87% do número de casos da doença 

no mundo.9 Outros imunocomprometidos, incluindo receptores de transplantes de 

órgãos sólidos (TOS) e de células tronco-hematopoiéticas (TCTH), estão também 

sob maior risco de reativação da infecção pelo MTB.8 

Em 2011, o Ministério da Saúde divulgou que 70% dos casos de TB 

estavam concentrados em 315 dos 5.565 municípios brasileiros. As maiores 

incidências eram nos estados do Rio de Janeiro (69,8 casos/100 mil habitantes), 
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Amazonas (65,8 casos/100 mil habitantes), Pernambuco (46,0 casos/100 mil 

habitantes), Pará (46,0/100 mil habitantes) e Rio Grande do Sul (44,8 casos/100 mil 

habitantes). O Centro-Oeste era a região que apresentava a menor taxa (em Goiás 

14,6, Tocantins 13,2 e Distrito Federal 11,2, por 100 mil habitantes), como mostra o 

gráfico 1.10 

 

 

Gráfico 1 – Taxa de incidência de tuberculose/100 mil habitantes, até 31/5/2011, 
distribuída entre os estados brasileiros e Distrito Federal (Adaptado de: 
Ministério da Saúde, 2011). 

 

 

Em 2014, o Ministério da Saúde divulga, através da Secretaria de Vigilância 

em Saúde, o panorama da TB no Brasil através de indicadores epidemiológicos e 

operacionais. Para o cálculo das taxas foram utilizados dados do Censo e das 

estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

referentes ao período de 2003 a 2011, quando havia no país a população de 

193.976.530 habitantes11. 
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A figura 1 corrobora os dados anteriores quando mostra as maiores taxas 

populacionais de infecção pela tuberculose nos estados do Rio de Janeiro e 

Amazonas.11 

 

 

Figura 1 – Coeficiente de incidência de tuberculose no Brasil, no período de 2003 a 
2011. Intervalo do número de casos da doença por 100 mil habitantes, 
distribuídos pelos estados brasileiros mais o Distrito Federal (Panorama 
da Tuberculose no Brasil, 2014 apud Sinan/SUS-MS). 

 

 

A incidência entre os homens (cerca de 50 por 100 mil habitantes) é o dobro 

do que entre as mulheres. Já as populações mais vulneráveis são as indígenas 

(quatro vezes maior que a média nacional), portadores de AIDS (30 vezes maior), 

presidiários (40 vezes maior) e moradores de rua (60 vezes maior).12 Dentre as 

pessoas com diagnóstico confirmado de TB, 9,7% apresentaram coinfecção por 

HIV em 2015 no Brasil.11 
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No entanto, em uma década, a incidência de casos da doença no Brasil 

diminuiu 20,2%, passando de 38,7 casos para cada 100 mil habitantes em 2006 

para 33,6 para cada 100 mil habitantes em 2015. Já a taxa de mortalidade passou 

de 2,2 óbitos em cada 100 mil habitantes em 2014, contra 2,6 registrados em 2004 

(redução de 4,8%) (Gráfico 2).9,14 

 

 

Gráfico 2 – Taxas de incidência de tuberculose, de mortalidade pela doença e de 
tuberculose bacilífera para cada 100 mil habitantes entre os anos de 
2001 e 2015 no Brasil, Ministério da Saúde – SAGE, 2016). 

 

 

1.2 Avanços no controle da tuberculose no Brasil 

 

O II Inquérito Nacional de resistência aos fármacos anti-TB conduzido em 

2007-2008, constatou aumento da resistência primária à isoniazida (de 4,4 para 

6,0%) e da isoniazida associada à rifampicina (de 1,1 para 1,4%), em comparação 

com os resultados do I Inquérito Nacional, realizado de 1995 a 1997. Frente a 

esses dados, recentemente foram propostas mudanças no tratamento da TB para 

adolescentes e adultos. Os menores de 10 anos de idade continuarão a receber o 

tratamento convencional existente.14 
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A primeira mudança consiste na introdução do etambutol como quarto 

fármaco na fase intensiva de tratamento (dois primeiros meses) do esquema 

básico. Outra mudança foi a introdução da apresentação em comprimidos com 

dose fixa combinada (DFC) dos quatro fármacos (4 em 1) para a fase intensiva do 

tratamento. Além dessas mudanças, foram alterados o acompanhamento dos casos 

no sistema de informações, o retratamento de casos e o tratamento da tuberculose 

resistente.14 

Frente ao aumento da resistência primária à isoniazida, o Ministério da 

Saúde implantou no país a partir de 2014 uma rede de diagnóstico da doença, 

denominada Rede de Teste Rápido para Tuberculose (RTR-TB), através a técnica 

de PCR em tempo real, utilizando a plataforma GeneXpert® (Cepheid Inc) para 

detectar simultaneamente a presença do bacilo e a resistência à rifampicina.15 

Foram distribuídos 160 equipamentos para laboratórios de 92 municípios, 

em todas as unidades da federação. Os municípios escolhidos notificam, 

anualmente, cerca de 60% dos novos casos de TB diagnosticados no país.15 

 

 

1.3 Patogenia da infecção primária 

  

 A transmissão da tuberculose se dá pela inalação de partículas infectantes 

que foram aerosolizadas pela tosse, espirro ou fala de um indivíduo com 

tuberculose ativa. Estas partículas são pequenas o suficiente para se ressecarem 

rapidamente, permanecerem em suspensão no ar por tempo prolongado e 

alcançarem as passagens aéreas terminais dos pulmões.16 

Chegando aos alvéolos, os bacilos são fagocitados por macrófagos dentro 

dos quais se multiplicam levando a morte celular com liberação de novos bacilos 

que vão infectar outros macrófagos, e de citocinas que atraem linfócitos e 
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monócitos ao local da infecção.16 De acordo com a resposta do hospedeiro pode 

ocorrer: 

a) falha da imunidade do hospedeiro com consequente progressão da 

doença nos pulmões e/ou em focos extrapulmonares, 

 b) controle da multiplicação e/ou morte dos bacilos com involução da lesão 

pulmonar primária e de focos extrapulmonares, o que ocorre entre três a oito 

semanas após a infecção. Entretanto, esta imunidade protetora não elimina os 

bacilos, que permanecem viáveis no interior das lesões caracterizando a TBL. 

 Um dos componentes do programa da OMS para eliminação da tuberculose 

é a identificação e tratamento da tuberculose latente (TBL).  

 Estão sob maior risco para desenvolver tuberculose as pessoas 

recentemente infectadas ou que tenham condições clínicas que favoreçam a 

progressão da TBL para a TB ativa. Nesse último grupo, incluem-se os pacientes 

imunocomprometidos por AIDS ou transplantes de órgãos sólidos ou de células 

tronco-hematopoiéticas, diabéticos, gastrectomizados, renais crônicos, entre 

outros.17,18 

 

 

1.4 Tuberculose em receptores de TCTH 

 

 As complicações infecciosas mais frequentes e graves que acometem o 

indivíduo submetido ao TCTH são atribuídas a diversos fatores, incluindo 

neutropenia, reconstituição incompleta do sistema imunológico pós-transplante ou à 

imunossupressão associada à prevenção ou tratamento da Doença do Enxerto 

versus Hospedeiro (DECH),19,20,21,22,23,24,25 e constituem importante causa de 

morbidade e mortalidade nestes pacientes.26 
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 Apesar da epidemia mundial, a tuberculose tem sido raramente descrita em 

indivíduos submetidos ao TCTH, embora a incidência da doença seja até 40 vezes 

maior nesses pacientes do que na população em geral.23,27,28,29,30,31  

 Embora a incidência da TB aparentemente não seja alta nesta população, 

as complicações podem ser frequentes, em decorrência da complexa e grave 

imunodeficiência destes pacientes. A defesa do organismo contra a TB é 

essencialmente realizada pelo sistema monocítico macrofágico, o qual será 

restabelecido após cerca de dois meses após o TCTH, fator agravante que amplia a 

probabilidade de condições infecciosas.32 

 Os fatores de risco não estão totalmente identificados, mas o principal deles 

é o receptor de transplante viver ou ser proveniente de país com alta endemicidade 

de TB. Maior frequência é observada em receptores de transplante alogênico 

aparentado e não-aparentado em comparação com TCTH autólogos, sugerindo que 

a reativação da TBL decorrente da imunossupressão pós-TCTH é o principal 

mecanismo para ocorrência da doença. Outros fatores de risco supostamente 

associados à TB são leucemia como doença de base e uso de irradiação corporal 

total.33 

 Estudos apontam que a incidência de TB em receptores autólogos de TCTH 

varia de 0,05% até 0,26% se comparados àqueles não submetidos ao 

procedimento, enquanto que para os casos de TCTH alogênicos, a taxa pode 

oscilar entre 0,1% a 5,5%, sendo que 95% deles são moradores de países em 

desenvolvimento.31,34 

 A tabela 1 mostra a incidência da doença em receptores de TCTH nos 

diversos países, como resultado de uma revisão da literatura científica 

especializada.30 
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Tabela 1 – Incidência de TB em receptores de TCTH. Revisão de literatura 
realizada por Ip, et al.32 (Adaptado de Yuen e Woo30). 

 

Países Nº estudado Nº com TB Freqüência de TB (%) 

EUA 682 2 0,3 

França 550 2 0,4 

Reino Unido 1007 3 0,3 

Espanha 355 2 0,6 

Hong Kong 183 10 5,5 

Turquia 185 2 1,1 

Arábia Saudita 641 4 0,6 

Taiwan 113 1 0,8 

  

 

 Cerca de 80% das infecções pelo MTB em receptores de TCTH é pulmonar, 

com manifestações clínicas e radiológicas similares às encontradas na população 

em geral. Portanto, um aspecto importante para o diagnóstico de TB é o índice 

elevado de suspeita, principalmente nos primeiros quatro meses após 

TCTH.20,30,35,36 

 O manejo da reativação da infecção pelo MTB pode ser tormentoso pela 

possibilidade de hepatotoxicidade dos tuberculostáticos e outras interações 

medicamentosas. Nos casos de infecção tardia (após 100 dias), onde a presença 

de DECH crônica favorece a reativação da infecção pela ineficiência do sistema 

monocítico macrofágico, o tratamento da TB pode favorecer o agravamento da 

DECH, já que as drogas utilizadas podem diminuir os níveis séricos da 

ciclosporina.19,22,27,35,37,38  

 Nos Estados Unidos, Roy e Weisdorf29 revisaram os casos de tuberculose 

que ocorreram em 2241 TCTH realizados entre janeiro de 1974 a dezembro de 

1994 na Universidade de Minnesota. A média de tempo de seguimento destes 

pacientes foi de 4,1 anos (variando de 1-19,8 anos). A presença de infecção por 

algum tipo de micobactéria esteve presente em 11 receptores de TCTH (0,49%). 
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Nove casos ocorreram até o D+100 pós-transplante. Dois dos 755 autólogos 

(0,26%) e sete dos 1486 alogênicos (0,47%) tiveram infecção por micobactéria. 

Através do diagnóstico por cultura celular, concluiu-se que em dois casos da 

infecção nos receptores alogênicos aparentados foram por MTB (18,2%), um deles 

com infecção pulmonar diagnosticada no D+68 e que foi a óbito antes do resultado 

do diagnóstico e, portanto, não recebeu tratamento. O outro caso teve diagnóstico 

de tuberculose pleural no pré TCTH, tendo sido tratado e curado. Os demais casos 

tiveram diagnósticos de outras micobactérias confirmados por cultura. Os 

pesquisadores observaram  aumento na incidência das infecções por micobactérias 

nos últimos anos naquele país, principalmente em certos centros urbanos, que foi 

relacionado à epidemia de HIV.29 

 Os dois casos de TB representaram estimativa aproximada de incidência de 

0,1%, que, no entanto, foi dez vezes maior do que a incidência na população em 

geral (0,01%) na época do estudo. Na década de 1990 a prevalência da TB na 

população caucasiana americana foi de 0,04%. Concluindo, os autores levantaram 

a hipótese de que a evolução da doença poderia ser beneficiada com o uso de 

isoniazida (INH) no período pré-transplante e mantida após o transplante, nos 

casos que apresentem PT positiva pré-TCTH.29 

 Na Espanha, onde a TB é endêmica, a incidência em receptores de TCTH 

foi estimada em torno de 2%, valor consideravelmente alto se comparado a outros 

países europeus e aos Estados Unidos. A Espanha tem o maior índice da infecção 

depois de Portugal, com prevalência variando de 25% a 29%, chegando a 56% em 

adultos com idade igual ou superior a 49 anos. Inquérito realizado em 21 centros de 

TCTH evidenciou que a tuberculose é uma doença tardia (mediana de 324 dias) 

pós-transplante, o pulmão é o órgão mais frequentemente acometido, e com alta 

mortalidade em receptores de transplante alogênico, embora aparentemente 

tenham tido uma boa resposta ao tratamento.27 
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 Em outras regiões do mundo, tem se observado maior incidência de TB 

nesses pacientes. Em estudo realizado pela Universidade de Hong Kong, dez de 

183 (5,4%) receptores de TCTH alogênico apresentaram diagnóstico de infecção 

ativa por Mycobacterium tuberculosis após o transplante. A média do tempo do 

início dos sintomas foi de 150 pós TMO (variando de 23 a 550 dias) e o tempo entre 

os sintomas e a definição do diagnóstico foi entre seis e sete semanas. Todos os 

diagnósticos foram realizados através de cultura celular. Os fatores de risco 

significantemente associados ao desenvolvimento de TB foram: uso de irradiação 

corporal total (RR=4,9; p<0,05), transplantes alogênicos, incluindo os não- 

aparentados (RR=23,7; p<0,05) e a presença de DECH crônica (RR=3,6; p<0,05).32 

 Na Arábia Saudita, onde a incidência anual de tuberculose é de cerca de 16 

casos por 100.000 habitantes, Aljurf e cols.20, em estudo conduzido em 1999, 

evidenciou incidência de 0,6% de tuberculose em receptores de TCTH. Nesse país 

a incidência de TB é maior em receptores de transplante de órgãos sólidos (3,5%) e 

em portadores do HIV (4,1%). No referido estudo, o relato de três casos de 

infecções por Mycobacterium tuberculosis evidenciou a dificuldade do diagnóstico 

precoce, consequência da imunossupressão e da frequente neutropenia, 

características clínicas que mascaram a resposta febril dificultando o diagnóstico da 

TB. Em todos os casos o TCTH foi do tipo alogênico aparentado, sem diagnóstico 

de TB prévia e todos apresentavam GVHD crônico.20 

 Em estudo retrospectivo realizado em quatro centros de TCTH da Turquia, o 

diagnóstico de TB foi confirmado em cinco (1,42%) dos 351 transplantes alogênicos 

aparentados realizados em adultos no período de janeiro a agosto de 1998. Os 

resultados evidenciaram que a incidência está aumentada se comparada com a da 

população em geral que é de 35,4 por 100 mil habitantes. Todos os pacientes 

apresentavam imagens radiológicas normais antes do transplante, o que evidencia 

a necessidade de exames mais sensíveis para a detecção de TBL. Foi realizado a 
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PT pré-TCTH em 116 pacientes, sendo que 80 casos (69%) apresentaram nódulo 

palpável e menor do que 10 mm; 29 casos (25%) apresentaram nódulo entre 11 

mm e 15 mm e maior que 15 mm foi notado em sete casos (6%). Entre os cinco 

infectados por TB, dois não realizaram a PT pré TCTH e nos três restantes, o teste 

tuberculínico evidenciou nódulo menor que 10 mm (4,6 e 9 mm, respectivamente). 

Embora sem significância estatística, não houve casos de TB em um dos centros 

que adotou profilaxia generalizada com INH, com baixo índice de 

hepatotoxicidade.37 Este estudo evidenciou a necessidade de uma interpretação 

diferenciada do tamanho do nódulo da PT para imunocomprometidos, sendo 

considerado positivo o nódulo ≥ 5 mm após 72h.33 

 De julho de 2001 a setembro de 2006, em estudo realizado no Paquistão, 

quatro de 154 receptores de TCTH alogênico tiveram infecção por Mycobacterium 

tuberculosis (2,6%). As infecções foram diagnosticadas 21, 30, 92 e 241 dias pós-

transplante. Um deles foi a óbito cerca de 30 dias após o diagnóstico.28 

 Recente estudo publicado por pesquisadores de um serviço de hematologia 

da Alemanha revelou que as complicações infecciosas que acometem o indivíduo 

pós-TCTH alogênico estão entre as principais causas de óbito, sendo que a 

possibilidade de reativação da TB é uma das que mais merecem atenção. Para 

esta população, é necessário o diagnóstico da TBL pré-transplante (recomendação 

AIII).39 

 No Brasil, apesar da alta incidência de TB, há poucos relatos de casos ou 

estudos referentes ao tema em receptores de TCTH. A maioria das publicações 

locais é referente a transplante de órgãos sólidos. 

 No Serviço de TMO do Hospital Amaral Carvalho de Jahu, estudo 

retrospectivo realizado por Machado e cols.40, evidenciou três pacientes com 

história prévia de TB (4 a 20 anos pré-TCTH) que, mesmo sem terem feito uso de 

profilaxia com INH, não apresentaram reativação da infecção pós-transplante. 
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Nesse estudo, a revisão de 953 prontuários identificou quatro casos (0,42%) de 

tuberculose (miliar, pleural, ganglionar e pulmonar) diagnosticados entre o d+45 e o 

d+1095. Óbito possivelmente relacionado à tuberculose foi observado em um 

desses casos.40 

 Mais recentemente, Russo e cols.41 descreveram um caso de pericardite 

tuberculosa diagnosticada no oitavo dia do transplante, em receptor de TCTH com 

antecedente epidemiológico de contato recente com familiar com tuberculose 

pulmonar. 

 

 

1.5 Limitações atuais e perspectivas no diagnóstico da TBL 

 

1.5.1 Prova Tuberculínica 

 

 A prova tuberculínica (PT) trata-se de injeção intradérmica de uma fração de 

proteína purificada derivada (PPD RT-23) preparada a partir de filtrado de cultura 

de sete cepas selecionadas do bacilo Mycobacterium tuberculosis. A resposta é 

avaliada após 48 horas a 72 horas, através da medição do diâmetro da induração 

do local da aplicação. A positividade indica prévia exposição ao Mycobacterium 

tuberculosis ou a outras micobactérias não tuberculosas. A PT é um dos métodos 

utilizados para identificação da infecção pregressa pelo MTB em pessoas que não 

apresentam a doença ativa. De acordo com alguns autores, sua sensibilidade é 

estimada em 95% e a especificidade em aproximadamente 99%.42,43,44 

 Entretanto, a PT tem algumas limitações, seus resultados dependem da 

reatividade imunológica do indivíduo e da interpretação subjetiva do resultado final 

pelo profissional aplicador do teste. Somam-se a isso outras limitações tais como: 

necessidade de retorno do paciente para leitura do resultado e resultados falso-
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positivos ou falso-negativos, como no caso de indivíduos vacinados como Bacilo 

Calmette-Guérin (BCG) e os imunocomprometidos, 

respectivamente.18,31,34,39,41,43,45,46,47 

 A partir do ano 2000, tem sido investigado o papel de novos métodos de 

diagnóstico da TBL, principalmente em decorrência de resultados falso-negativos 

da PT em receptores de transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) ou 

de órgão sólidos. Nesses grupos, a falha na identificação de pacientes sob risco de 

reativação de TB pode acarretar o adoecimento e, em alguns casos, a morte do 

paciente por complicações decorrentes da introdução tardia do tratamento.39,48,49,50  

 

 

1.5.2 Dosagem dos níveis de interferon-gama 

 

 Novos ensaios têm sido desenvolvidos para o diagnóstico mais sensível e 

específico da TBL. Em geral, tais ensaios são baseados na dosagem de níveis de 

interferon-gama (IFN-γ) liberados no sangue periférico em resposta a estimulação 

das células T pelos antígenos específicos ESAT-6, CFP-10 e TB 7.7 do 

Mycobacterium tuberculosis.17,45,47,49,51,52,53,54,55 Genericamente são conhecidos 

como “IGRA”, sigla em inglês para “interferon gamma release assay”. 

 Os testes disponíveis comercialmente utilizam estes antígenos como 

estímulo para a produção de IFN-γ. O primeiro a ser aprovado pela Food and Drug 

Administration (FDA) era baseado na própria PT (QuantiFERON® – TB test). As 

dosagens de IFN-γ eram realizadas após a estimulação in vitro de amostra de 

sangue total como PPD e antígenos de controle e utilizava a técnica de Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). No entanto, este método também podia 

resultar em falso-positivo em indivíduos vacinados com o BCG, além de não 
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distinguir a tuberculose das demais infecções ocasionadas por outras 

micobactérias. Sendo assim, esta técnica foi logo abandonada.51,54,56,57 

 Avanços nos estudos do genoma das micobactérias, iniciados ainda na 

década de 90, resultaram na descoberta de duas proteínas exclusivas da 

membrana do MTB, propiciando assim, uma segunda geração destes testes. Uma 

delas é o antígeno target-6 (ESAT-6) e a outra a proteína 10 do filtrado de cultura 

(CFP-10). Projetou-se então a possibilidade desses antígenos servirem como 

marcadores específicos para a resposta das células T na infecção por TB58. Dada a 

sua especificidade, observou-se que o teste não é afetado pela vacinação pelo 

BCG, o qual não possui em sua estrutura genômica tais proteínas. 

 Comercialmente está disponível o teste QuantiFERON® TB-Gold In-Tube 

(QFT-GIT, QIAGEN) baseado na técnica de ELISA, o segundo a ser liberado pelo 

FDA para a utilização in vitro no diagnóstico da TBL.52,55,57 

 Desde seu lançamento, vem aumentando o número de estudos que utilizam 

os ensaios de detecção de interferon (IGRAs) no diagnóstico da infecção por 

Mycobacterium tuberculosis.53 

 Em estudo cooperativo entre o Instituto de Pesquisa da Tuberculose e o 

Hospital Nacional de Tóquio, no Japão, através de pacientes com suspeita de 

infecção por TB mas não tratados, foi determinada a sensibilidade de testes que 

dosam níveis de IFN-γ no sangue total, enquanto que a especificidade foi estimada 

entre indivíduos vacinados por BCG e sem risco de exposição ao Mycobacterium 

tuberculosis. O estudo demonstrou alta acurácia na detecção da TB ativa usando 

teste de dosagem de IFN-γ com as proteínas específicas ESAT-6 e CFP-10. Os 

resultados evidenciaram especificidade de 98% em vacinados por BCG, enquanto 

que, no mesmo grupo de indivíduos, a PT mostrou especificidade de 35,4%.59 Uma 

conclusão importante obtida por estes autores e sustentada por outros foi que a 



26 
 

 

utilização da combinação das duas proteínas específicas ao invés de usá-las 

separadamente aumenta a sensibilidade do teste.59,60,61,62,63 

 Em receptores de transplante de fígado, Manuel e cols.64 compararam a PT 

com a detecção de interferon-gama no diagnóstico da TBL. Excluindo 11 casos 

onde o teste de detecção de interferon-gama foi indeterminado, 37 dos 141 

pacientes (24,2%) foram positivos pela PT e 34 (22,2%) pela detecção de 

interferon. A concordância entre os testes foi de 85,1%. Nesse estudo, a vacinação 

prévia com o BCG, que foi realizada em 82% dos pacientes incluídos, não se 

associou com resultados discordantes.64 

 Em 2008, Matulis e cols.53, pesquisadores do Departamento de 

Reumatologia e Imunologia Clínica da Universidade de Bern, na Suíça, com o 

objetivo de analisar os resultados obtidos com o novo método de dosagem de IFN-γ 

para identificação de TBL em pacientes imunocomprometidos, portadores de 

doenças autoimunes, avaliaram prospectivamente 142 indivíduos com doenças 

reumáticas. Estes resultados foram comparados com a PT. Concluiu-se que os 

ensaios com IFN-γ tiveram maior relevância na associação com fatores de risco 

para a ativação da TB do que a metodologia clássica da PT e que por isso a 

concordância entre as duas metodologias foi baixa. 

 Em 2007, Burgos e cols.55 conduziram a implantação de um programa de 

screening para detecção de TBL e TB em 11 indivíduos adultos, infectados pelo 

HIV da cidade de Tijuana, no México. O objetivo era a padronização do IGRA, 

combinando-o com evidências de radiografias e resultados de testes de 

baciloscopia realizados em três amostras de escarros de cada paciente. A análise 

dos dados mostrou que, em países com risco médio de infecção por TB, o uso do 

IGRA com o método de screening apresentou custo-benefício satisfatório.55 

 Richeldi e cols.46 mostraram o desempenho de testes para detecção da TBL 

em diferentes grupos de pacientes imunocomprometidos, candidatos a transplante 
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renal, além de infectados pelo HIV e portadores de doenças hematológicas. Estes 

pacientes foram submetidos simultaneamente à PT e ao QFT-GIT e os resultados 

foram comparados. A porcentagem de resultados positivos obtidos pela PT foi 

menor dos que aqueles obtidos pelo outro método (10,9% vs. 15,1%, 

respectivamente) e com diferença de positividade significante entre os grupos, 

sendo 9,5% entre os infectados por HIV, 29,5% nos portadores de tumores 

hematológicos e 35,8% nos candidatos ao transplante renal. Diante de tais 

evidências, concluíram que os testes de detecção de interferon-gama identificaram 

maior número de pacientes infectados pela TB e por isso, recomendam a 

substituição do teste clássico da tuberculina pelo QFT-GIT em diferentes grupos de 

risco, especialmente em indivíduos imunocomprometidos. 

 No Canadá e Estados Unidos existe também a recomendação de 

diagnóstico de TBL em imunocomprometidos através de testes de detecção de 

interferon-gama ao invés da PT, de acordo com manual internacional de prevenção 

de doenças infecciosas em receptores de transplantes.33 

 Os resultados dos estudos sugeriram que a especificidade dos testes 

sanguíneos baseados na dosagem dos níveis de IFN-γ foi superior a PT, 

principalmente naqueles casos onde se avaliou a infecção por TB em indivíduos 

vacinados por BCG, cujos resultados falso-positivos, podem ocasionar o tratamento 

desnecessário dos mesmos. Já nos imunocomprometidos, recente meta-análise 

confirmou a excelente especificidade dos testes de detecção de interferon-gama e 

destacou a escassez de dados na literatura sobre o desempenho dos mesmos 

nesse grupo de pacientes, assim como em crianças e idosos.65 

 Do exposto acima, conclui-se que os antecedentes epidemiológicos do 

paciente devem ser investigados pré-TCTH e quando sugestivos de exposição 

prévia à TB, deve-se considerar o emprego da dosagem de níveis de interferon-

gama (recomendação BIII), mesmo existindo evidências da redução da 
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sensibilidade ao teste por parte desta população específica de 

imunocomprometidos.39,66 

 As orientações internacionais de prevenção das complicações infecciosas 

pós-TCTH, recentemente atualizadas, recomendam: 

 a) Investigação do receptor e doador sobre TB prévia ou contato com 

pessoas com TB nos últimos anos, 

 b) uso de profilaxia para pacientes com exposição recente a pessoas com 

TB pulmonar ou laríngea, ou com teste de PT ou QFT-GIT positivo 

independentemente de vacinação prévia com BCG e sem evidência de doença 

ativa. 

 

 

1.6 Justificativa do estudo 

  

 Em muitos estudos de tuberculose em receptores de TCTH, observam-se 

definições equivocadas de incidência e frequência, ou prevalência, levando a 

conclusões errôneas sobre a real incidência de TB nesse grupo de 

pacientes.17,18,27,31,34 

 Estudo retrospectivo realizado no Serviço de TCTH do Hospital Amaral 

Carvalho de Jahu, evidenciou que a TB foi a mais frequente das doenças tropicais 

negligenciadas, superando os casos de dengue nesses pacientes.40 É provável que 

o número de casos tenha sido subestimado, já que não foi feita ativamente a 

investigação epidemiológica da TBL pré-TCTH e nem a vigilância de sintomas 

sugestivos de TB.  

 É importante citar que o Serviço de TCTH do HAC de Jahu-SP, recebe 

pacientes de todos os estados brasileiros, incluindo aqueles onde a incidência  

anual de TB atinge taxas superiores a 65 por 100 mil habitantes, como ocorre nos 
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estados do RJ e AM, superando a média nacional de 33,6 por 100 mil habitantes.  

Uma vez que os pacientes permanecem em Jahu nos primeiros três meses do 

transplante, o acompanhamento clínico é feito amiúde, o que permite a busca 

clínica de sintomas sugestivos de reativação da TBL e consequentemente o 

diagnóstico precoce da doença ativa. 

 Frente a isso, propusemos o presente estudo para determinar a frequência 

de TBL pré-TCTH e prospectivamente determinar de forma mais acurada a 

incidência da TB, bem como a morbidade e a mortalidade da doença em receptores 

de TCTH. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 
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2 OBJETIVOS 

 

a) Determinar na entrevista pré-transplante, a frequência de receptores e doadores 

com antecedentes epidemiológicos de TB e caracterizar o tipo de exposição; 

 

b) determinar a prevalência de TBL em candidatos a TCTH e seus respectivos 

doadores, e em pacientes com DECH crônica; 

 

c) comparar a PT com o teste de detecção de interferon-gama no diagnóstico da 

TBL no período pré-transplante; 

 

d) Determinar a incidência de tuberculose ativa em duas coortes de receptores de 

TCTH alogênicos durante seguimento por 18 meses. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Métodos 



33 
 

 

3 MÉTODOS 

 

3.1 População estudada 

 

 Foram acompanhadas duas coortes de pacientes, a saber: 

 a) Coorte 1 - receptores de TCTH alogênicos incluídos desde o período pré-

TCTH, para determinar a prevalência de TBL em candidatos a TCTH e a incidência 

de TB ativa; 

 b) Coorte 2 – receptores de TCTH alogênicos com DECH crônica em 

qualquer período pós-transplante, já em seguimento ambulatorial no Hospital 

Amaral Carvalho, para avaliar a ocorrência de TB ativa em pacientes com DECH 

crônica, uma vez que a DECH crônica é um dos fatores de risco para TB tardia 

nesses pacientes.  

 Foram excluídas as crianças abaixo de três anos de idade (onde é esperada 

uma maior interferência da vacinação do BCG na avaliação da PT), e os pacientes 

com diagnóstico de TB ativa na avaliação pré-transplante. 

 

 

3.2 Desenho do estudo 

 

 Estudo prospectivo, tipo coorte. Após assinatura do TCLE, os candidatos a 

TCTH da coorte 1 e respectivos doadores foram submetidos a entrevista para 

caracterização do risco epidemiológico de TB (Apêndice C). A seguir foi feita a 

prova tuberculínica em candidatos e doadores, e a coleta de sangue para a 

detecção de interferon-gama (só em candidatos a TCTH). À medida que 

retornavam para suas consultas pré-agendadas no ambulatório do Serviço de 

TCTH, os receptores de TCTH com DECH crônica (coorte 2) foram convidados a 
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participar do estudo e incluídos após assinatura do TCLE. A seguir foi feita a prova 

tuberculínica e a coleta de sangue para a detecção de interferon-gama. 

 

 

3.3 Investigação diagnóstica de TB pré-inclusão 

 

 Nos pacientes identificados como de alto risco de TBL foi feita avaliação 

clínica dirigida, tomografia de tórax, coleta de escarros e história de tosse 

persistente, urina tipo I e outros, se necessário, de acordo com achados do exame 

físico. Foram considerados de alto risco para TBL os pacientes com qualquer um 

dos critérios descritos abaixo: 

a) contato prévio com portadores de TB; 

b) história prévia de tuberculose latente ou ativa; 

c) achados radiológicos consistentes com TB prévia (RX); 

d) exposição ocupacional, ou institucional; 

e) PT e/ou QFT-GIT positivos ou discordantes; 

f) QFT-GIT indeterminado; 

g) estadia prolongada em regiões com maior incidência da doença (RJ, AM, 

PE, PA, CE, RS, BA, MA, AC, AP, AL, SP, MS, ES, MT, PI). 

 

 

3.4 Investigação diagnóstica de TB pós-inclusão 

 

 Duas estratégias foram utilizadas para detecção de casos de TB durante o 

seguimento clínico de 18 meses: busca ativa de TB de acordo com definição de 

caso e coletas periódicas de escarro (TB pulmonar). 
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3.4.1 Definição de caso de TB (busca ativa) 

 

 A investigação diagnóstica da tuberculose foi feita de acordo com a seguinte 

definição de caso, independentemente da presença de febre:  

 a) quadro respiratório com tosse persistente (duas ou mais semanas), com 

pesquisa negativa de vírus respiratórios e não responsivo a antibióticos, ou 

 b) imagem radiológica mostrando infiltrado pulmonar em região apical do 

lobo superior ou parte superior do lobo inferior, ou com aspecto de disseminação 

hematogênica (TB miliar), ou  

 c) aparecimento de derrames pleurais e/ou pericárdicos, ascite ou 

 d) aumento de linfonodos, excluída possibilidade de outras infecções ou 

doença oncohematológica, ou 

 e) hematúria persistente, sem causa determinada 

f) lesões cutâneas (eritema nodoso, lesões nodulares). 

 Após o quarto mês do transplante, caso o paciente tivesse retornado à sua 

cidade de origem, a busca de sintomas possivelmente associados ao diagnóstico 

de TB foi feita quinzenalmente por telefone, por profissional de enfermagem, de 

acordo com ficha clínica específica (Apêndice D). 

 

 

3.4.2 Coletas periódicas de escarro  

 

 As coletas foram programadas a cada dois meses para todos os pacientes 

incluídos nas duas coortes. Tal estratégia foi adotada na tentativa de identificar 

precocemente casos de TB pulmonar em pacientes assintomáticos.  
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3.5 Diagnóstico de tuberculose latente (TBL) 

 

 O diagnóstico da TBL foi feito no período pré-transplante pela positividade 

da PT e/ou detecção de interferon-gama em amostras de sangue de candidatos a 

TCTH. A PT foi realizada com PT RT 23 e a leitura após 72 horas. Para os 

pacientes (candidatos e receptores da coorte 2) foram consideradas positivas as 

provas tuberculínicas com induração ≥ 5 mm. Para os doadores, o PT foi 

considerado positivo quando ≥ 10 mm.67 

 A detecção de interferon-gama foi feita com o kit QuantiFERON® TB-Gold In-

Tube (QFT-GIT, QIAGEN), de acordo com as instruções do fabricante. Tanto a PT 

quanto o QFT-GIT foram realizados no Laboratório de Citoquímica da Fundação Dr. 

Amaral Carvalho de Jahu/SP. 

 Na coorte 1, os pacientes identificados com o TBL (PT e/ou QFT-GIT 

positivos) receberam isoniazida profilática por nove meses, na dose de 5 a 

10mg/Kg/peso/dia (máximo de 300mg/dia). Pacientes da coorte 2 com 

diagnóstico de TBL não receberam profilaxia e foram apenas acompanhados 

clinicamente segundo algoritmo de vigilância do estudo. Atualmente, não há 

recomendação oficial de profilaxia para pacientes com DECH crônica.  

 

 

3.6 Diagnóstico de tuberculose ativa 

 

 As amostras de escarro, secreções respiratórias, urina e líquidos pleurais e 

pericárdicos foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz de Bauru-SP, para 

pesquisa de BAAR e cultivo, de acordo com metodologia clássica. Uma alíquota de 

cada uma destas amostras foi estocada a -80°C para posterior processamento por 

PCR. A extração de DNA foi feita com o kit EliGene® MTB Isolation Kit e a detecção 
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de MTB por PCR em tempo real foi feita através do kit para detecção de 

Mycobacterium tuberculosis (Nanogen, Inc, San Diego, CA). O diagnóstico 

molecular da TB foi feito no Laboratório de Biologia Molecular da Fundação Amaral 

Carvalho. 

 

 

3.7 Análise estatística 

 

 A concordância entre os resultados da PT e o QFT-GIT foi avaliada pelo 

índice kappa, onde valores de > 0,80 foram considerados como concordância 

quase perfeita, de 0,6 a 0,79 como concordância substancial, de 0,4 a 0,59 como 

concordância moderada, de 0,2 a 0,39 como concordância fraca, e < 0,2 como 

concordância pobre.68 

 A incidência cumulativa de TB foi calculada utilizando-se o pacote estatístico 

S-Plus versão 8.1. Modelo de regressão logística foi utilizado para avaliação das 

variáveis independentes associadas como diagnóstico de TBL na entrevista de 

antecedentes epidemiológicos. As análises foram feitas utilizando-se o programa 

estatístico SPSS (SPSS versão15.0, Chicago, IL) e o valor de p ≤ 0,05 foi 

considerado como estatisticamente significante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados 
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4 RESULTADOS 

 

De 28 de fevereiro de 2011 a 19 de março de 2012, 145 candidatos a TCTH 

foram atendidos pelo Serviço de TCTH da Fundação Hospital Amaral Carvalho de 

Jahu. Doze não assinaram o TCLE, portanto 133 foram incluídos na coorte 1. 

Cinquenta pacientes (37,6%) eram do sexo feminino e 83 (62,4%) do sexo 

masculino. A mediana de idade no momento do TCTH foi de 32,5 anos, variando de 

seis a 64 anos de idade. 

No mesmo período, 62 pacientes com DECH crônica estavam em 

seguimento no ambulatório do TMO. Quatro não aceitaram participar do estudo, 

portanto, foram incluídos 58 pacientes na coorte 2. A mediana de tempo de 

seguimento pós-transplante destes pacientes era de 558 dias, variando de 162 a 

3.113 dias. Vinte e quatro pacientes (41,4%) eram do sexo feminino e 34 (58,6%) 

do sexo masculino. A mediana de idade no momento da inclusão foi de 40 anos, 

variando de seis a 65 anos de idade. 

Os demais resultados estão descritos abaixo, de acordo com os objetivos do 

estudo. 

 

 

4.1 Determinar na entrevista pré-TCTH, a frequência de receptores e doadores 
com antecedentes epidemiológicos de TB e caracterizar o tipo de 
exposição. 

 

Coorte1: Dos 133 candidatos a TCTH que assinaram o TCLE e 

responderam ao questionário epidemiológico para avaliação da TBL, 110 (90,2%) 

informaram ter recebido BCG, quatro (3%) negaram ter sido vacinados e nove 

(6,8%) não souberam informar. Foi examinada a cicatriz do BCG em 132 dos 

entrevistados. Em 114 (86,4%) a cicatriz era bem visível e em 18 (13,6%) não 
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estava presente. Nenhum candidato a TCTH relatou TB no passado, mas 15 

(11,3%) relataram caso de TB na família, sendo que cinco (3,8%) relataram ter 

cuidado destas pessoas com TB. Trinta e três candidatos ao TCTH (24,8%) 

relataram conhecer pessoas com tuberculose. Nenhuma destas variáveis se 

associou à presença de TB latente (PT positiva). 

Doadores: No mesmo período, foram entrevistados 93 doadores da coorte 

1. Oitenta e um (87,1%) informaram ter recebido BCG, quatro (4,3%) negaram ter 

sido vacinados e oito (8,6%) não souberam informar. A cicatriz foi examinada em 

92 deles, sendo que em 15 (16,3%) ela não estava presente e em 77 (83,7%) era 

bem visível. Nestes 92 doadores, três (3,3%) relataram TB no passado, todos 

tratados e curados; nove (9,8%) relataram caso de TB na família; 19 doadores 

(20,7%) relataram conhecer pessoas com TB. Nenhuma destas variáveis se 

associou à presença de TBL (PT positiva). 

Coorte 2: Foram entrevistados 58 receptores de TCTH com DECH crônica. 

Na entrevista epidemiológica, 53 (91,4%) informaram ter recebido BCG, 2 (3,4%) 

negaram ter sido vacinados e três (5,2%) não souberam informar. Foi examinada a 

cicatriz do BCG nos 58 entrevistados. Em 47 (81%) a cicatriz era bem visível e em 

11 (19%) não estava presente. Dois pacientes (3,4%) relataram TB antes do TCTH, 

e 15 (25,9%) relataram caso de TB na família. Quatro pacientes (6,9%) relataram 

ter cuidado de pessoas com TB e 26 (44,8%) relataram conhecer pessoas com 

tuberculose. Vacinação pelo BCG (p < 0,0001; RR = 0,020; IC = 0,001-0,591) e 

presença de cicatriz no braço (p = 0,033; RR= 0,25; IC = 0,092-0,68) se associaram 

de forma inversa à positividade da PT. TB prévia foi o melhor marcador de TB 

latente (PT positiva). PT positiva foi observado em 50% dos pacientes com TB 

prévia e em apenas 3,6% dos pacientes sem passado de tuberculose (p = 0,004). 
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4.2 Determinar a prevalência de TBL em candidatos a TCTH e seus respectivos 
doadores, e em pacientes com DECH crônica  

 

Doadores: Dos 133 transplantes incluídos no estudo, 37 foram não 

aparentados (27,8%), portanto sem doadores participando do estudo. Em cinco 

doadores (3,8%) a PT não foi realizada; portanto foram analisados 91 doadores. 

Dez dos 91 doadores (11%) apresentaram PT ≥ 10 mm; 66 apresentaram PT sem 

induração (72,5%) e os 15 restantes apresentaram PT entre 2 e 8 mm (16.5%). 

Portanto, a prevalência de TBL latente avaliada pela PT foi de 11% entre os 

doadores de TCTH. A tabela 2 mostra o resultado da PT nos doadores de TCTH 

incluídos no estudo. 

 

 

Tabela 2 – Distribuição da positividade da PT em doadores de TCTH (n=91). 

PT em mm Frequência % Resultado 

0,0 66 72,5 Negativo 

2,0 3 3,3 Negativo 

3,0 2 2,2 Negativo 

4,0 1 1,1 Negativo 

5,0 5 5,5 Negativo 

6,0 1 1,1 Negativo 

6,5 1 1,1 Negativo 

8,0 2 2,2 Negativo 

10,0 2 2,2 Positivo 

11,0 2 2,2 Positivo 

11,0 2 2,2 Positivo 

17,0 1 1,1 Positivo 

18,0 1 1,1 Positivo 

20,0 2 2,2 Positivo 
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 Coorte 1: Dos 133 pacientes da coorte 1, quatro (3%) não fizeram a PT. Dos 

119 restantes, 110 apresentaram PT sem induração (93%), 3 (2,3%) apresentaram 

PT entre 2 e 4 mm e seis (4,7%) apresentaram PT ≥ 5 mm. Portanto, a prevalência 

de TBL avaliada pela PT em candidatos a TCTH foi de 4,7% na presente série. A 

distribuição das frequências de positividade da PT na coorte 1 está descrita na 

tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Distribuição da positividade da PT na coorte 1 (n=129). 

  

 

 Coorte 2: Dos 58 incluídos, 57 realizaram a PT, que foi de zero mm em 53 

pacientes (93%). Nos demais, a induração variou de 2 a 20 mm. Três pacientes 

apresentaram PT ≥ 5 mm; desta forma a prevalência de TB latente avaliada pela 

PT foi de 5,3%. A tabela 4 mostra a distribuição das frequências de positivação da 

PT na coorte 2. 

 

 

 

PT em mm Frequência % Resultado 

0 110 93,0 Negativo 

2 2 1,6 Negativo 

4 1 0,8 Negativo 

5 3 2,3 Positivo 

8 1 0,8 Positivo 

10 1 0,8 Positivo 

17 1 0,8 Positivo 



43 
 

 

Tabela 4 - Distribuição da positividade da PT na coorte 2 (n=57) 

PT em mm Frequência % Resultado 

0 53 93 Negativo 

2 1 1,8 Negativo 

11 1 1,8 Positivo 

13 1 1,8 Positivo 

20 1 1,8 Positivo 

 

 

4.3 Comparação da prova tuberculínica com o teste de detecção de interferon-
gama no diagnóstico da TBL no período pré-transplante 

 

 A comparação entre as duas técnicas no diagnóstico da TBL foi realizada 

nas duas coortes de receptores de TCTH. Não foi feito QFT-GIT nos doadores de 

TCTH. Para determinar a concordância entre as técnicas foi utilizado o Coeficiente 

de Correlação de Kappa, cujo resultado foi analisado conforme quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Índice Kappa e as respectivas interpretações de concordância. 

 

Valores de Kappa Interpretação 

< 0 Sem concordância 

0 – 0.19 Concordância pobre 

0.20 – 0.39 Concordância fraca 

0.40 – 0.59 Concordância moderada 

0.60 – 0.79 Concordância substancial 

0.80 – 1.00 Concordância quase perfeita 
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 Coorte 1: Na coorte de inclusão pré-transplante, 119 pacientes realizaram o 

QFT-GIT. Destes, 117 apresentaram resultado negativo, nove apresentaram 

resultado positivo e em três pacientes o resultado foi indeterminado de acordo com 

os parâmetros do teste. Os resultados indeterminados em geral são decorrentes de 

baixa contagem de linfócitos ou de função deficiente dos mesmos. 

 Para a comparação entre as técnicas, os casos indeterminados foram 

excluídos da análise, bem como os casos onde uma das técnicas não foi realizada. 

Assim, foram comparados os resultados de 126 pacientes que realizaram as duas 

técnicas. A tabela 5 mostra a concordância entre as duas técnicas e o coeficiente 

de correlação de Kappa na coorte 1. 

 

 
Tabela 5 – Comparação dos resultados da PT versus QFT-GIT na coorte 1 (n=126). 

 (p < 0,0001; Kappa = 0,50) 

 

 

 A concordância entre as técnicas foi moderada. Considerando a PT como 

padrão ouro no diagnóstico da TB latente, a sensibilidade do QTF-GIT foi de 

66,6%, a especificidade foi de 95,8% e os valores preditivos positivos e negativo 

foram 44,4% e 98,3%, respectivamente. Considerando o QTF-GIT como padrão- 

ouro, a sensibilidade da PT foi de 44,4%, a especificidade foi de 95,8% e os valores 

preditivo positivo e negativo foram 66,6% e 95,8%, respectivamente. 

PT 
QTF-GIT (%) Total 

Positivo Negativo  

Positivo 04(44,4) 02(1,7) 06(4,8) 

Negativo 05(55,6) 115(98,3) 120(95,2) 

Total(%) 09(100) 117(100) 126(100) 
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 Coorte 2: Dos 58 pacientes incluídos na coorte de pacientes com DECH 

crônica, 49 realizaram o QTF-GIT. Destes, 43 apresentaram resultado negativo 

(87,8%) e seis foram positivos (11,2%). Não houve resultados indeterminados 

neste grupo. A tabela 6 mostra a concordância entre as duas técnicas e o 

coeficiente de correlação de Kappa na coorte 2. 

 

 

Tabela 6 – Comparação dos resultados da PT versus QFT-GIT na coorte 2 (n=49). 
 

PT 

QTF-GIT 

Total 

Positivo Negativo 

Positivo 03(50) 0(0) 03(6,1) 

Negativo 03(50) 43(100) 46(93,9) 

Total(%) 06(100) 43(100) 49(100) 

 (p < 0,0001; Kappa = 0,64) 

 

 

 Nesta coorte, a concordância entre as técnicas foi substancial. 

Considerando a PT como padrão ouro no diagnóstico da TBL, a sensibilidade do 

QTF-GIT foi de 100%, a especificidade foi de 93,5% e os valores preditivos positivo 

e negativo foram 50% e 100%, respectivamente. Considerando o QTF-GIT como 

padrão-ouro, a sensibilidade da PT foi de 50%, a especificidade foi de 100% e os 

valores preditivos positivo e negativo foram 100% e 93,5%, respectivamente. 
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4.4 Incidência de tuberculose ativa em duas coortes de receptores de TCTH 
alogênicos durante seguimento por 18 meses 

 

 Duas estratégias foram propostas para o diagnóstico da TB ativa: vigilância de 

sintomas e coleta de acordo com definição de caso suspeito, e coletas bimensais em 

receptores assintomáticos. No total foram coletadas 303 amostras (300 de escarro, 

uma de aspirado endotraqueal, uma de derrame pleural e uma de aspirado 

brônquico), referentes a 108 pacientes. 

 De acordo com o desenho do estudo, os pacientes que apresentaram 

resultados positivos na PT e/ou no QTF-GIT foram considerados como portadores 

de TBL. Isoniazida profilática por nove meses foi introduzida em todos os 

pacientes identificados com o TBL no período pré-transplante, conforme 

recomendação atual.67 Portanto, apenas os pacientes da coorte 1 com TBL 

receberam profilaxia. De modo geral, a droga foi bem tolerada e não houve 

alterações de provas de função hepática. Nenhum caso de TB foi identificado 

durante o seguimento dos pacientes da coorte 1. 

Na coorte 2, como não existe recomendação específica de profilaxia para 

portadores de DECH crônica com TBL, estes pacientes foram acompanhados com 

o mesmo algoritmo de vigilância de sintomas da coorte 1, mas não receberam 

profilaxia com isoniazida. Na coorte de DECH crônica, dois casos de tuberculose 

foram diagnosticados durante o estudo. A incidência cumulativa de tuberculose na 

coorte 2 foi de 3% (S-Plus versão 8.1), ou seja, 89,3 vezes maior do que a média 

nacional (33,6/100.000 habitantes). 

Em uma paciente com DECH de pulmão e piora progressiva do quadro, o 

diagnóstico de TB foi feito dias após a inclusão no estudo. No outro paciente, 

também com DECH crônica de pulmão, e que vinha utilizando corticóide inalatório 

de forma contínua, o diagnóstico foi feito após piora progressiva e insidiosa do 

quadro com febre, emagrecimento e tosse persistente. 
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Na vigilância bimensal de receptores assintomáticos não houve diagnóstico 

de TB nas amostras coletadas. Porém, outras micobactérias foram identificadas: M. 

gordonae (dois casos), M. fortuitum (dois casos), M. chelonae (um caso) e dois 

casos de micobactéria acromógena de crescimento rápido. Nenhum paciente foi 

tratado e evoluíram bem; portanto, estas culturas positivas foram consideradas 

como colonização ou contaminantes. 

Os achados clínicos dos dois casos de TB diagnosticados na coorte 2 do 

presente estudo estão descritos no Apêndice A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Discussão 



 

 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Prevalência de TBL de acordo com a PT 

 

A PT, até recentemente a metodologia mais utilizada para avaliar a TBL, foi 

empregada para comparar a prevalência da forma latente entre indivíduos 

saudáveis e candidatos a transplante. Na admissão ao transplante, não houve 

diferença significativa na prevalência de TBL tanto em candidatos ao TCTH (4,7%) 

como em seus respectivos doadores (11%, p = 0,075). Esses resultados foram 

inferiores do que normalmente encontramos no Brasil e em outros países com 

moderada ou alta taxa de endemicidade para a TB, tanto em imunocompetentes 

quanto em indivíduos imunocomprometidos. 

Em pacientes com artrite reumatoide ativa, no estado de Pernambuco, 

nordeste do Brasil, Marques e cols, encontraram índices de 14,6% e 33,3% de 

positividade pela PT em casos de artrite reumatoide e controles saudáveis, 

respectivamente (índices três vezes maiores do que observado no presente estudo) 

69. 

Outros autores encontraram 22,2% de PT positiva em doentes renais crônicos 

submetidos à hemodiálise no sudeste do Brasil.70 

Em receptores de TCTH da Turquia, onde a vacinação com BCG também é 

recomendada na infância, Tavil e cols. observaram 23% de positividade da PT 

dentre 26 receptores de TCTH, bem como em seus doadores antes do 

transplante71. 

Essas diferenças podem ser explicadas pela ampla gama de índices de 

prevalência de TB de acordo com a região do Brasil e do mundo, bem como pelas 

diferenças nas condições de imunossupressão dos pacientes nos estudos 

mencionados. 



 

 

 

5.2 Comparação entre a PT e o QFT-GIT no presente estudo 

  

Comparamos o diagnóstico de TBL através de duas metodologias distintas: 

PT e QFT-GIT. Avaliamos de forma prospectiva a prevalência de TBL em duas 

coortes de receptores de TCTH e o desenvolvimento de TB ativa durante o 

seguimento. Poucos estudos têm feito esta comparação no cenário do TCTH. 

 No presente estudo, os candidatos ao TCTH apresentaram 4,7% e 7,1% de 

positividades na PT e no QFT-GIT, respectivamente, enquanto os receptores com 

DECH crônica apresentaram 5,3% e 11,5% de positividade no PT e no QFT-GIT, 

respectivamente. Essas taxas foram menores do que previamente reportados por 

outros autores, mas a comparação entre as técnicas mostrou concordância 

substancial entre elas (k = 0,60). Considerando ambos os testes, a prevalência de 

TBL foi de 8,7% nos candidatos ao TCTH e 11,5% nos receptores com DECH 

crônica. Outro estudo com vários grupos de risco encontrou em candidatos a TCTH 

concordância de 86,8% entre os testes, ou seja, concordância moderada (k=0,53).72 

 Em receptores de transplante de fígado, foi observada alta prevalência de 

TBL quando detectada por PT (24,2%) e por QFT (22,2%), mas com similar 

concordância entre os testes (k = 0,60).64 

 No cenário de transplante renal, estudos indicam que pode ser utilizado o 

IGRA, embora a concordância entre ele e a PT seja moderada. Notavelmente, 

recente estudo prospectivo na Coréia do Sul, mostrou que quatro dos 272 

candidatos ao transplante renal com PT negativas desenvolveram TB pós- 

transplante. Todos os quatro tinham testes IGRA positivos.73 

 Em outro estudo incluindo diferentes grupos de imunocomprometidos, foi 

detectada inferior positividade da PT em relação ao QFT (10,9% e 15,1%, 

respectivamente). Entretanto, os autores observaram que a positividade dos testes 



 

 

variou significativamente entre os grupos. Número significativamente menor de 

pessoas infectadas pelo HIV (9,5%) tiveram testes positivos, pelo menos em 

comparação com candidatos a transplante hepático (35,8%) e pacientes com 

neoplasias hematológicas (29,5%).74 Estes dados corroboram os estudos de 

Weinfurter e cols72, que concluíram que tanto a PT quanto o QFT-GIT não são 

sensíveis para os pacientes HIV positivos, apresentando, em ambos os testes, 

resultados falso-negativos, além disso, foram relacionados aos resultados 

indeterminados do QFT-GIT, pois houve significante diferença na contagem de 

células CD4+, fato que não ocorreu com os resultados da PT e/ou QFT-GIT 

negativos ou positivos. 

 Bartalesi e cols74 testaram a PT e o QFT-GIT como screening para detecção 

da TBL em 398 pacientes com doenças inflamatórias auto-imunes. Foram 

investigados alguns fatores de risco para TBL: nascer ou residir por seis meses ou 

mais em países com alta prevalência de TB (>20 casos por 100.000 habitantes); 

história de TB em casa e trabalhadores da saúde que tratam de pacientes com a 

doença, e outros relacionados ao risco de progressão para TB ativa: achados 

radiográficos sugestivos, ser HIV positivo, presença de comorbidades (diabetes 

mellitus, falência renal crônica, neoplasia ou doença hematológica), terapia 

prolongada com corticoide (>4semanas) ou outra terapia imunossupressiva. Estes 

autores encontraram resultados indeterminados como QFT-GIT em cinco (1,2%) 

dos 398 sujeitos e estes foram excluídos do estudo. A população, com 393 

pacientes, foi caracterizada com idade mediada elevada (54 anos), baixa 

prevalência de BCG (4,1%) e número baixo (4,6%) de sujeitos provenientes de 

regiões com alta endemicidade de TB. Nenhum era portador de TB ativa. Entre os 

393, a PT foi positiva em 74 casos (18,8%) e o QFT-GIT em 52 (13%). 

Comparando as duas metodologias obteve-se: 35 casos (8,9%) discordantes com 

PT positiva e QFT-GIT negativo e 13 (3,3%) com PT negativa e QFT-GIT positivo. 



 

 

Dois fatores foram avaliados para entender o impacto da discordância, entre eles: a 

história prévia de vacinação com a BCG foi associada com a discordância PT 

positiva/QFT-GIT negativo (p = 0.004), enquanto que o uso de inibidores de TNF-α 

foram associados com os resultados PT negativa/QFT-GIT positivo (p = 0.03). Foi 

observada boa concordância entre os testes e concluíram que não existe padrão 

ouro para a detecção de TBL, por isso se torna tão difícil estabelecer valores para 

sensibilidade e especificidade dos possíveis métodos de diagnóstico. 

 No cenário do TCTH, poucos estudos compararam a PT com o QFT para 

determinar a prevalência de TBL antes do TCTH74,75 e os achados foram 

inconclusivos.76 Poucos também são os relatos de TB em pacientes que vivem em 

regiões de alta endemicidade da doença, sendo que alguns estudos relatam 

frequências que variam entre <1% a 5,5%,74 chegando a 16% no Paquistão de 

acordo com pesquisa recente.41 

 Entre 244 receptores alogênicos e autólogos, foi observada positividade de 

15% para a PT e 16% para o QFT-GIT (p = 0,9). A concordância entre os testes foi 

pobre (k = 0,08). Além disso, os autores encontraram, por análise univariada, 14% 

de resultados indeterminados como QFT-GIT, significantemente associado ao 

TCTH autólogo e a doenças subjacentes como leucemia mielóide aguda e mieloma 

múltiplo.77 

 Em comparação com este último estudo, nós observamos menor 

prevalência de TBL (até 11,5%), menos resultados indeterminados (2,4%) pelo 

QFT-GIT e melhor concordância entre ambos os testes. 

 Intensidade de imunossupressão e vacinação prévia com BCG, 

concomitante ao uso do IGRA, pode resultar em diagnósticos falso-negativo e 

indeterminado.78 Como consequência, a sensibilidade do IGRA varia entre estudos 

dependendo do nível e modo de imunossupressão.75,76,78 



 

 

 Baseado em publicações de meta-análises,79,80 o IGRA tem 

aproximadamente 95% de especificidade para o diagnóstico de TBL em cenários 

de baixa incidência de TB e a especificidade não é afetada pela vacina da BCG. A 

especificidade da PT é similarmente elevada na população não vacinada (97%). 

Entre a população que recebe a BCG, a especificidade é bem menor 

(aproximadamente 60%) e variável, dependendo de quando e quanto a BCG é 

administrada.81,82 Nossos resultados mostraram que não houve relação entre a 

vacinação com a BCG e a presença de TBL, ou seja, PT positiva. 

 Já em estudo realizado na Arábia Saudita, país como o Brasil, onde as 

crianças recebem obrigatoriamente a vacina da BCG ao nascimento, os 

pesquisadores usaram como critério de exclusão as crianças menores de cinco 

anos de idade, ao compararem a PT com QFT-GIT para diagnostico de TBL da 

população saudita em geral, pois relataram que em resultados anteriores, foi 

comprovada a sensibilidade temporária à PT quando vacinados com a BCG.7 

 A tuberculose requer suspeita clínica por apresentar, em muitos casos, 

sintomas não específicos e, por isso, o diagnóstico se torna mais difícil. Além disso, 

por se tratar de fenômeno epidemiológico, o primeiro passo é avaliar os fatores de 

risco para aquisição de TBL e depois, avaliar os riscos de progressão para a doença 

ativa. 

 O Brasil apresenta endemicidade intermediária da doença e esta taxa pode 

estar subestimada em decorrência da falta de notificação em algumas regiões do 

país), fato que se soma à condição imunológica dos pacientes deste estudo. 

 Nossos achados apoiam a conclusão de que o QFT-GIT apresenta 

vantagem sobre o PT no cenário dos imunocomprometidos, no entanto, são 

necessários mais estudos. É fundamental que se use método apropriado para o 

diagnóstico da TBL para tratar o paciente com alto risco de progressão para a 

doença, ainda que não haja o teste padrão ouro para isso. A cada estudo, o IGRA 



 

 

tem recebido maior atenção como alternativa para o PT, permanecendo, seus 

resultados, variáveis em cada um deles, mas sempre superiores ao PT. 

 A escolha do melhor teste para detectar TBL em candidatos e receptores de 

TCTH não é clara, assim como é desconhecido o valor preditivo de se desenvolver 

TB ativa neste cenário e varia de acordo com a prevalência de TB. Em geral, nem o 

IGRA e nem a PT apresenta acurácia para prever a doença ativa (nível B de 

evidência). Até que mais dados sejam revelados, a escolha deve ser baseada na 

especificidade relativa nas diferentes regiões de prevalência.76 

Desta forma, nossos resultados estão em concordância com Bumbacea e 

cols1176, pois ao considerarmos a PT como padrão ouro no diagnóstico da TBL, na 

coorte dos candidatos ao TCTH, a sensibilidade do QFT-GIT foi de 66,6% e 

especificidade foi de 95%. Na coorte da DECH crônica, a sensibilidade e 

especificidade do QFT-GIT foi de 100% e 93,5%, respectivamente. Quando 

consideramos o QFT-GIT como padrão ouro obtivemos na coorte 1, sensibilidade e 

especificidade da PT foi de 44,4% e 95,8%, respectivamente. Já na coorte 2, 

encontramos 50% de sensibilidade e 100% de especificidade. Quando 

comparamos nossos dados com estudos recentes, encontramos alto grau de 

heterogeneidade entre eles. Num estudo realizado em países em desenvolvimento, 

a sensibilidade do QFT-GIT foi de 74,3%, em contraste, outro levantamento feito 

em países desenvolvidos, encontrou sensibilidade deste teste de 84,5% (a 

heterogeneidade entre eles foi considerada moderada).67 

Com relação à tuberculose, nossos dados sugerem que a definição de caso 

suspeito (febre, tosse persistente por mais de duas semanas, etc.), amplamente 

utilizada para a população geral, é também robusta para identificação de casos de 

TB em receptores de TCTH. Nosso estudo demonstrou ainda que é 

desnecessária a vigilância de TB com coleta periódica de amostras em pacientes 



 

 

assintomáticos, uma vez que nenhuma amostra foi positiva para o Mycobacterium 

tuberculosis. 

Outro achado interessante foi o fato de não detectarmos casos de TB na 

coorte 1, onde foi utilizada profilaxia nos receptores identificados com TBL pré-

TCTH. Já na coorte 2, sem uso de profilaxia, o achado de incidência cumulativa 

de 3% apontou valor quase 90 vezes maior do que encontrado na população 

brasileira em geral. Embora o uso ou não de profilaxia não tenha sido comparado 

nas duas coortes, nossos resultados sugerem que pacientes com TBL e DECH 

crônica podem também se beneficiar com o uso de isoniazida profilática.  

Em estudo realizado com pacientes espanhóis, submetidos ao TCTH, a 

incidência de infecção por TB pós-transplante atingiu o surpreendente valor de 

135/100.000 habitantes/ano, quando a incidência da doença na população em geral 

daquele país é de 38/100.000 habitantes/ano.27 

Incidência similar ao presente estudo, de 5,5% de TB, foi encontrada por Ip 

e colaboradores (Ip MS 1998) em população submetida ao TCTH em país com alta 

endemicidade de TB, como Hong Kong. Em estudo prospectivo, realizado em 

Taiwan, pesquisadores relataram incidência de TB no cenário do TCTH como 

sendo 13,1 vezes maior do que na população chinesa em geral.83 

Em resumo, tanto PT quanto IGRA são testes aceitos, mas imperfeitos para 

o diagnóstico da TBL, com vantagens e desvantagens. A PT mede a resposta de 

hipersensibilidade tardia a um derivado de proteína purificada (PPD) de mais de 

200 antígenos do MTB, por isso apresenta baixa especificidade e baixa 

sensibilidade. Além da possibilidade de ocorrência de resultados falso-positivos e a 

exposição a micobactérias não causadoras da tuberculose. Outro aspecto 

desvantajoso à PT é o incômodo de tempo com retorno do paciente para a leitura.  

Já o QFT-GIT realiza a quantificação in vitro da resposta imune celular pela 

detecção de interferon gama, citocina liberada pelos linfócitos T sensibilizados pelo 



 

 

estímulo com antígenos específicos do MTB, resultando em dados mais sensíveis e 

específicos na detecção da TBL. São fáceis de padronizar e implementar em 

laboratórios, no entanto, requer cuidados na realização das etapas (inclusive na 

coleta de sangue do paciente), pois trata-se de técnica enzimática (ELISA), o que 

requer especialidade e formação na área, além de ter que contar com 

equipamentos próprios para tal técnica.  

A realização através do QFT-GIT não expõe diretamente o paciente ao 

antígeno e permite inclusão de controles positivo e negativo. Normalmente o 

resultado está disponível em 24 horas, ao contrário da PT que necessita de espera 

de até 96 horas para conhecimento do resultado. Quanto aos custos de ambos os 

procedimentos, a PT leva vantagem ao ser comparada com o QFT-GIT, pois este 

apresenta um custo estimado de dez vezes a mais que o gasto estimado por 

paciente com a aplicação da PT (2 US$/paciente e 20 US$/paciente).84 

Da mesma forma em que ocorre com a PT, os testes IGRA não informam se 

o paciente está doente ou se foi apenas infectado. 

Há situações nas quais nenhum dos testes é absolutamente adequado (por 

exemplo, no diagnóstico de TB ativa em adultos) e em situações em que ambos 

podem ser necessários para detectar infecção com MTB (por exemplo, populações 

de imunocomprometidos) e há situações em que um teste pode ser preferível a 

outro, como por exemplo, prefere-se o IGRA em relação a PT em populações em 

que a BCG é dada após a infância. Em contraste, a PT pode ter preferência sobre 

o IGRA em estudos feitos com trabalhadores da área da saúde, mas ambos os 

testes possuem desafios de reprodutibilidade.75 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Conclusão 



58 
 

 

6 Conclusão 

 

 

Em conclusão, nosso estudo mostrou que, mesmo com resultados positivos 

dos dois testes de diagnóstico de TBL apresentando boa concordância, o acordo 

global entre eles em diversos estudos é pobre, independentemente da vacinação 

pelo BCG. Por isso, são necessários outros estudos sobre o tema para nos auxiliar 

na escolha do melhor método diagnóstico, de forma a nos explicar as diferenças de 

desempenho em diferentes cenários populacionais. Desta forma, recomenda-se 

avaliar o paciente por diversos aspectos clínicos, além dos laboratoriais e que em 

países com índice acima da média global de prevalência de TB, como é o caso do 

Brasil, o fator suspeita, aliado às imagens radiológicas e aos dados 

epidemiológicos, norteiam o caminho mais seguro para se detectar TBL em 

candidatos e receptores de TCTH. 
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APÊNDICE A – Achados clínicos dos dois casos de pacientes diagnosticados 

com TB na coorte de DECH crônica 

 

 

ACHADO CLÍNICO 1. VFL, sexo masculino, 36 anos. Leucemia mielóide aguda 

realizou transplante de medula óssea alogênico, aparentado (irmã), em 27 de 

agosto de 2010, portanto, incluído no estudo no D+255 pós TMO (maio/2011). Na 

ocasião a DECHc comprometia olhos, boca e pulmões. 

Realizada PT e QFT-GIT para diagnóstico de tuberculose latente (TBL) e 

resultados negativos para ambos os testes. Durante avaliação, relatou não haver 

casos de tuberculose na família ou contato extrafamiliar. 

Em junho/11 apresentou dispnéia aos mínimos esforços, tosse produtiva e 

febrícula (37,2°C). Solicitou-se tomografia computadorizada (TC) de tórax que 

evidenciou área nodular. No mês seguinte houve piora do quadro respiratório e 

constatou-se perda de 5kg em sete dias. 

Nos meses de agosto e setembro do mesmo ano houve piora do quadro 

dispnéico e picos febris, além de dor nas costas ao inspirar. Nova TC demonstrou 

pneumonia e bronquiolite. Solicitou-se coleta de novas amostras de escarro (em 

setembro) para baciloscopia e cultura do bacilo. Os resultados foram positivos em 

ambos os testes, sendo a amostra de escarro da noite 1+ em 4 e amostra do dia 

seguinte de manhã 2+ em 4. Nesse momento, não foi indicado tratamento para TB. 

Em outubro, paciente retorna ao serviço com queixas de febre há três dias, 

dispnéia, dor no peito, tosse produtiva com expectoração esverdeada, dor pleurítica 

e ventilatório dependente. Outra TC de tórax mostrou múltiplas áreas de velamento, 

esparsas, bilateralmente. Frente ao quadro, iniciou-se tratamento com esquema 

COXCIP 4. Em novembro/11, TC exibiu importante dilatação brônquica. 
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APÊNDICE A – Achados clínicos dos dois casos de pacientes diagnosticados 

com TB na coorte de DECH crônica (continuação)  

 

 

Ao final do tratamento com o esquema quádruplo (abril/11 no D+558), foram 

realizados: PCR, baciloscopia e cultura e todos os resultados deram negativos. 

Em agosto/11, paciente dá entrada no serviço com enfisema e necessidade 

de drenagem do tórax. Novamente foram realizados os testes para diagnóstico de 

TB e todos negativos. Na semana seguinte, TC evidencia pneumotórax espontâneo 

mais bolhas enfisematosas. Dias depois, diante da melhora clínica retira-se o 

dreno.  

No ano seguinte, no mês de março, ao retornar ao serviço, encontrava-se 

dispnéico, com tosse produtiva e exacerbação da pneumopatia. 

Um ano depois, em março/14, repete-se o PCR em amostra de escarro e o 

resultado foi negativo. À TC o diagnóstico é de pneumopatia crônica e infecção 

fúngica. Em julho, há piora dos sintomas respiratórios, com necessidade de 

internação na unidade de terapia semi-intensiva para intubação oro-traqueal (IOT), 

com sedação e drenagem de tórax. Permaneceu nessas condições por três dias, 

quando o trenó foi retirado. No entanto, alguns dias depois, apresentou o terceiro 

episódio de pneumotórax espontâneo e a prescrição médica foi de internação na 

unidade de terapia intensiva para a implantação do cateter de Hemlich em tórax. 

Após alta hospitalar, a recomendação médica foi de instalação de respirador 

domiciliar e avaliação para transplante de pulmão. A avaliação foi realizada em 

março/15 pelo Instituto do Coração (INCOR) de São Paulo, quando iniciou-se os 

exames específicos, com previsão para o transplante de pumão para o ano de 

2016. 
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APÊNDICE A – Achados clínicos dos dois casos de pacientes diagnosticados 

com TB na coorte de DECH crônica (continuação)  

 

 

Em 07 de março de 2016, o paciente foi a óbito em serviço hospitalar do seu 

município de origem. As causas da morte foram choque hemorrágico e 

sangramento em traqueostomia (42 anos, D+1925 pós TMO). 

 

ACHADO CLÍNICO 2. DAM, sexo feminino, 50 anos. Diagnóstico de anemia 

aplástica severa realizou transplante de medula óssea alogênico, aparentado 

(irmão), em 16 de setembro de 2009, portanto, incluída na coorte da DECHc no 

D+536 pós TMO. A DECHc acometia olhos e pulmões. 

PT = 11,5mm. Baciloscopia da 1ª e 2ª amostras = 1 a 9 BAAR/100 campos. 

 Relatou que o pai teve tuberculose e seu doador de medula óssea, o irmão, 

também. 

 Iniciou tratamento imediato para TB com esquema COCXIP 4 (de maio a 

novembro de 2011) e fase de manutenção por 4 meses após término do esquema 

inicial. 

 Em outubro de 2011 a avaliação médica evidenciou neurite em decorrência 

do uso de isoniazida. A paciente mantinha tosse produtiva e picos febris.  

 Os testes de PCR, baciloscopia e cultura foram novamente realizados no 

mês março/11 com resultados negativos. No mês seguinte, TC de tórax revelou 

imagens nodulares esparsas pelos pulmões, algumas cavitadas, associadas à 

áreas de fibrose. 

 Em setembro de 2014, paciente apresentou quadro de febre alta, tosse, 

dispnéia e intensa dor no tórax, foi internada com suspeita de TB pulmonar. 

Realizou-se PCR e resultado foi positivo. Novamente iniciou tratamento com  
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APÊNDICE A – Achados clínicos dos dois casos de pacientes diagnosticados 

com TB na coorte de DECH crônica (continuação)  

 

 

esquema COXCIP 4, mas no mês seguinte a paciente relatou intenso mal estar 

geral ao tratamento. Médico do serviço de Controle de Infecção Hospital suspendeu 

o tratamento por dois dias para melhora dos sintomas. 

 Em prontuário, enfermeiro descreveu que paciente era indisciplinada e não 

seguia corretamente as prescrições médicas.  

 Depois de retomado o tratamento e o mesmo ser finalizado, apresentou 

melhora no seu estado geral. No último retorno ao serviço, em setembro de 2016, 

estava clinicamente bem, com considerado ganho de peso, sem tosse e sem 

dispneia.
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APÊNDICE B – Algoritmo da avaliação de tuberculose pré-TCTH 

 

 

 

 

* De acordo com achados, prosseguir investigação de TB com 

baciloscopia e cultura de amostras clínicas mais PCR em tempo real 
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APÊNDICE C – Modelo de questionário aplicado aos pacientes e aos 

doadores participantes do estudo 

 
 

                                                     
  Hospital Amaral Carvalho de Jahu 

  Serviço de Transplante de Medula Óssea 
 
 
                                                    

 
ENTREVISTA – PACIENTE (   )  DOADOR (   ) 

 

        Data:         /         /              Nº TB:                              RGP: 

 

No m e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I d a d e : _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

DN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Di a gnós t i c o (se pac i en t e): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________     
 
S e x o ( )F (  )M 
 

Pr o f i s s ão : ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ano s de es t u d o : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

F o n e ( )_____ _ _ _ _ _ E-mai l: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C i d a d e de 

ori g em: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ci d a de onde mo r a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Já moro u em outra ci d a d e/r e g i ão: ()sim  ()não 

Ond e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Por quan t o tem po: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Tem car te i r a de va c i n a ç ã o: ( )sim ( )não Tem sina l de BC G no 

braç o D: ( )sim ( )não      Re c ebeu a vac i n a BC G: ( )sim ( )não 

( )de s c onheço         Dat a da vac i n a:    /  / 

Já teve tu b e r cu l o se : ()sim ()não  Há quan t o tem po : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Loca l: ( )pul monar ( )gan g l i o na r ( )mil i ar ( )cereb r a l ( )pleu r a l 

( )des c onheço 

Fez tra t a m e n t o para tub e r cu l o se: (  )sim (  )não (  )de s c onheço 
 
Qua i s m e d i c a ç õ e s você tom o u: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Por quan to tem po: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Al g u ém da famí l i a já teve tu b e r c u l ose: (  )sim (  )não          
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APÊNDICE C – Modelo de questionário aplicado aos pacientes e aos 

doadores participantes do estudo (continuação) 

 

 

Qu e m : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Você já cuido u de al g u ém com tu b e r c u l ose: (  )sim (  )não 

Você con hece ou con vi v e com al g u ém que teve 
tub e r cu l o se: ( )sim ( )nã o 
 

Que m? Amigo, vizinh o, et c.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tem caso s de tub e r cu l o se em sua cidad e: (  )sim (  )não  

(  )de s c onheço 

Co m que m você mor a? ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Qua n t a s pe s s oas mo r a m na ca s a?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Q u a n t a s cri a n ç a s _ _ _ _   

Você já foi ins t i t u c i ona l i z ado? (  )sim (  )não 

Or f a n a to( ) Asi l o( ) Pri sã o( ) Fu n dação Cas a( ) Hos p i t a l 
Psiq u i á t r i c o( ) Out ro s( ) 
 

 

Entrevistador: _____________________________________________ 
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APÊNDICE D – Modelo de ficha clínica utilizada na investigação de casos de 

tuberculose nos pacientes participantes do estudo em seguimento pós-TCTH 

 

 

 

FICHA CLÍNICA PARA INVESTIGAÇÃO DE TUBERCULOSE 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: 

 

Data da inclusão no estudo:                         Registro no estudo: 

 

 

 

Diagnóstico final: ____________________________________________________ 

Tuberculose: (   )Sim     (   )Não         Local: _______________________________ 

Data do diagnóstico:  ___________  Tratamento: ___________________________ 

Data do inicio: __________     Data do término: ___________ 

Complicações: ______________________________________________________                                

Alterações laboratoriais: ______________________________________________ 

Evolução: __________________________________________________________ 

Última visita: __________________ 

Status após 3 meses de tratamento: (   )Curado     (   ) Melhorado 

Óbito: (   )Sim     (   )Não                      Data do óbito: _________________ 

Óbito relacionado à TB: (   )Sim     (   )Não 

Se não, causa: ______________________________________________________ 

Achados clínicos e 

laboratoriais 
DATA DA BUSCA ATIVA 

Tosse persistente          

Alteração TC de tórax          

Derrame pleural          

Derrame pericárdico          

Ascite          

Aumento gânglios          

Hematúria persistente          

Lesões cutâneas          

Outros sinais          
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APÊNDICE E – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aplicado aos pacientes candidatos ao estudo 

 

 

 

 

 

  Hospital Amaral Carvalho de Jahu 

  Serviço de Transplante de Medula Óssea 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - PACIENTE 

 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo. Para que sua participação 
seja aceita é fundamental que você leia todas as informações que estão logo 
abaixo: 

 

Nome do estudo: “Comparação entre a prova tuberculínica e a dosagem dos 
níveis de interferom-gama na detecção da tuberculose latente em receptores de 
transplante de células-tronco hematopoiéticas”. 

 

 Introdução: Tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que afeta 
principalmente os pulmões, mas pde atingir outros órgãos, como os ossos, os rins 
e a membrana que envolve o cérebro, chamada de meninge. A transmissão da 
doença é feita pelo ar. O doente com tuberculose elimina a bactéria no ar ao falar, 
espirrar ou tossir. Os primeiros sintomas são: tosse seca e depois tosse com 
catarro, cansaço, febre baixa geralmente a tarde, suor noturno, falta de apetite, 
palidez, emagrecimento, rouquidão, fraqueza e desânimo. Você deve ficar atento 
principalmente na persistência da tosse. Em pessoas que receberam transplante 
de medula óssea, a chance de desenvolver tuberculose pode ser maior se ela já 
teve a doença ou se morou em lugares onde tem muitos casos de tuberculose. Por 
isso é importante realizar alguns exames antes de fazer o transplante. 

 Objetivo: realizar um exame chamado prova tuberculínica, que é uma injeção na 
pele do antebraço e outro exame realizado em amostra de sangue e comparar os 
dois para saber qual deles nos mostrará melhores resultados. 

 Descrição do estudo (em caso de criança, adolescente ou incapaz, a 
autorização será assinada pelo responsável legal): se você aceitar participar do 
estudo, será colhida uma amostra de seu sangue e será realizada a prova 
tuberculínica. Se a prova tuberculínica der positiva, no local da injeção aparecerá 
um caroço, mas isso não quer dizer que você está com tuberculose, esse caroço 
significa que em algum momento da sua vida você teve contato com a bactéria da 
tuberculose. Durante um ano e seis meses após o seu transplante, sempre que 
você tiver algum daqueles sintomas, será realizada uma radiografia ou tomografia 
de tórax e coleta de escarro para exames. Serão coletadas duas amostras de 
escarro em dois dias seguidos: a primeira amostra será colhida à noite, antes de 
escovar os dentes para dormir. A segunda será colhida na manhã seguinte antes 
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APÊNDICE E – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aplicado aos pacientes candidatos ao estudo (continuação)  

  

 

 

de escovar os dentes e em jejum. Além disso, será colhida uma amostra de escarro 
a cada dois meses para aumentar as chances de diagnosticar a tuberculose. 
Durante esse período de uma ano e seis meses após o seu transplante é muito 
importante que sempre que apresentar estes sintomas comunique as pessoas 
responsáveis pelo estudo. 

Alternativas: Se escolher não participar, não terá qualquer problema para o seu 
tratamento, ele seguirá normalmente. 

Participação voluntária: Se escolher participar pode decidir abandonar este estudo 
a qualquer momento, sem que isto acarrete perdas ou danos. 

Confidencialidade: Suas informações e seus dados não serão revelados em 
nenhuma hipótese. No final do estudo, os resultados serão apresentados em forma 
de trabalhos e poderão ser apresentados em aulas, congressos médicos e 
publicados em revistas da área da saúde. 

  Custo da participação: Você não precisará pagar por nenhum dos exames 
relacionados à pesquisa e não haverá nenhum pagamento pela sua participação. 

   Informações de nomes, endereços e telefone, dos responsáveis pelo 
acompanhamento da pesquisa, para contatos em caso de algum problema ou 
dúvidas, sem abaixo: 

 

 - Dra. Clarisse M. Machado. Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470. Fone (11)    
3066 7020, ramal 102. 

- Marina de O. e Souza (Bióloga). Rua Dona Silvéria, 150. Fone (14) 3602 1100, 
ramal 1569. 

- Lucia H. T. de Oliveira (Enfermeira). Rua Rua Dona Silvéria, 150. Fone (14) 3602 
1100, ramal 1569. 

 

Consentimento (em caso de criança, adolescente ou incapaz, a autorização 
será assinada pelo responsável legal): 

 

Eu, ________________________________________, concordo em participar 
voluntariamente deste estudo. Após ter lido este termo de consentimento e ter 
ouvido explicações sobre ele, tive oportunidade de esclarecer minhas dúvidas. 
Todas as questões forma respondidas. Recebi uma cópia deste documento para 
guardar comigo. 

 

Jahu,           de _________________ de 20___. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou representante legal 

 

 
 
Assinatura do responsável pela pesquisa 
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APÊNDICE F – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aplicado aos doadores candidatos ao estudo 

 

 

 

 

  Hospital Amaral Carvalho de Jahu 

  Serviço de Transplante de Medula Óssea 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - DOADOR 

 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo. Para que sua participação 
seja aceita é fundamental que você leia todas as informações que estão logo 
abaixo: 

 

Nome do estudo: “Comparação entre a prova tuberculínica e a dosagem dos níveis 
de interferom-gama na detecção da tuberculose latente em receptores de 
transplante de células-tronco hematopoiéticas”. 

 

Introdução: Tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que afeta 
principalmente os pulmões, mas pde atingir outros órgãos, como os ossos, os rins e 
a membrana que envolve o cérebro, chamada de meninge. A transmissão da 
doença é feita pelo ar. O doente com tuberculose elimina a bactéria no ar ao falar, 
espirrar ou tossir. Os primeiros sintomas são: tosse seca e depois tosse com 
catarro, cansaço, febre baixa geralmente a tarde, suor noturno, falta de apetite, 
palidez, emagrecimento, rouquidão, fraqueza e desânimo. Você deve ficar atento 
principalmente na persistência da tosse. A chance de uma pessoa desenvolver a 
tuberculose pode ser maior se ela já teve contato com a bactéria da tuberculose, 
cuidou de alguém com a doença ou se morou em lugares onde tem muitos casos de 
tuberculose. Por isso é importante realizar a prova tuberculínica. 

Objetivo: Realizar um exame chamado prova tuberculínica, que é uma injeção na 
pelo do braço. 

Descrição do estudo (em caso de criança, adolescente ou incapaz, a 
autorização será assinada pelo responsável legal): se você aceitar participar do 
estudo, será realizada a prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica der positiva, 
no local da injeção aparecerá um caroço, mas isso não quer dizer que você está 
com tuberculose, esse caroço significa que em algum momento da sua vida você 
teve contato com a bactéria da tuberculose. Se a prova tuberculínica der positiva 
você será encaminhado para o posto de saúde da sua cidade para avaliação 
médica. 

Alternativas: Se escolher não participar, não terá qualquer problema para a doação 
de medula, ela seguirá normalmente. 

Participação voluntária: Se escolher participar pode decidir abandonar este estudo 
a qualquer momento, sem que isto acarrete perdas ou danos. 

Confidencialidade: Suas informações e seus dados não serão revelados em 
nenhuma hipótese. No final do estudo, os resultados serão apresentados em forma 
de trabalhos e poderão ser apresentados em aulas, congressos médicos e 
publicados em revistas da área da saúde. 
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APÊNDICE F – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aplicado aos doadores candidatos ao estudo (continuação)  

   

 

 

 

 

  Custo da participação: Você não precisará pagar por nenhum dos exames 
relacionados à pesquisa e não haverá nenhum pagamento pela sua participação. 

   Informações de nomes, endereços e telefone, dos responsáveis pelo 
acompanhamento da pesquisa, para contatos em caso de algum problema ou 
dúvidas, sem abaixo: 

 

 - Dra. Clarisse M. Machado. Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470. Fone (11) 
3066 7020, ramal 102. 

- Marina de O. e Souza (Bióloga). Rua Dona Silvéria, 150. Fone (14) 3602 1100, 
ramal 1569. 

- Lucia H. T. de Oliveira (Enfermeira). Rua Rua Dona Silvéria, 150. Fone (14) 3602 
1100, ramal 1569. 

 

Consentimento (em caso de criança, adolescente ou incapaz, a autorização 
será assinada pelo responsável legal): 

 

Eu, ________________________________________, concordo em participar 
voluntariamente deste estudo. Após ter lido este termo de consentimento e ter 
ouvido explicações sobre ele, tive oportunidade de esclarecer minhas dúvidas. 
Todas as questões forma respondidas. Recebi uma cópia deste documento para 
guardar comigo. 

 

Jahu, _______ de _________________ de 20___. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou representante legal 

 

 

 
Assinatura do responsável pela pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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ANEXO A – Cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Fundação Hospital Amaral Carvalho, instituição sede do estudo 
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ANEXO B – Cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Adolfo Lutz, instituição responsável pela realização dos exames 

de baciloscopia e cultura 

 
 

 


