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RESUMO 

 

Vallada MG. Determinação da sensibilidade e especificidade de teste de 

liberação de interferon-gama por linfócitos ativos estimulados por antígenos 

específicos do Mycobacterium tuberculosis em crianças [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo 79p. 

INTRODUÇÃO: A tuberculose é um problema grave de saúde pública, 

acometendo indivíduos em todas as faixas etárias e em todos os estratos 

socioeconômicos. Apesar de estarem sob grande risco de adoecimento, as 

crianças carecem de meios diagnósticos sensíveis e específicos. Neste estudo 

avaliou-se em crianças a acurácia de um teste baseado na dosagem de 

interferon-gama liberado por linfócitos após estímulo com antígenos específicos 

do Mycobacterium tuberculosis (QuantiFERON-TB Gold In Tube®  [Cellestis, 

Carnegie, Austrália] ).MÉTODO: Foram incluídas no estudo 184 crianças não 

infectadas e 11 crianças com infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Todas 

as crianças receberam previamente o BCG. Foram excluídas crianças com 

comprometimento do sistema imunológico. Obteve-se amostra de sangue de 

cada criança, e o material foi processado conforme as instruções do laboratório 

fabricante. O desempenho do teste foi avaliado pela construção de uma curva 

de características operacionais (ROC). RESULTADOS: Do total de 184 

crianças sem infecção pela micobatéria, 74 (40,2%) eram do sexo feminino, e 

130 (70,6%) tinham menos de quatro anos de idade. A idade média neste 

grupo foi de 35 meses. Seis (3,2%) crianças apresentaram resultado 

indeterminado do teste, uma criança (0,5%) apresentou um resultado positivo e 

177 (96,2%) apresentaram resultado negativo. No grupo de 11 crianças 



 

infectadas, sete (63,0%) eram meninas, e a idade média era de 58,5 meses. 

Duas (18,0%) crianças neste grupo apresentaram resultado negativo do teste.  

A curva ROC obtida evidenciou uma área sob a curva de 0,876 (I. C 95% -  

0,82 a 0,92; p<0,001), refletindo o desempenho preditivo elevado do teste.  A 

sensibilidade do teste foi de 81,8% (IC 95% - 48,2% a 97,2%) e a 

especificidade de 98,8% (IC 95% - 96,0 a 99,8%), o valor preditivo positivo foi 

de 81,8% (IC 95%: 46,3% a 97,4%) e o valor preditivo negativo foi de 98,9% 

(IC 95%: 96,0% a 99,8%). CONCLUSÕES: Neste estudo o teste mostrou ter 

uma boa acurácia no diagnóstico da infecção pelo Mycobaterium tuberculosis 

em crianças previamente vacinadas com o BCG, e sua utilização rotineira pode 

contribuir para a melhor avaliação de crianças expostas a um doente bacilífero 

e na tomada de decisões sobre a introdução de quimioprofilaxia ou tratamento. 

Descritores: 1.Tuberculose/diagnóstico 2. Mycobacterium tuberculosis

 3.Interferon tipo II/uso diagnóstico 4. Criança 

 



 

SUMMARY 
 
 
Vallada MG. Evaluation of the sensibility and the specificity of an interferon-

gamma release assay after lymphocyte stimulation by specific Mycobacterium 

tuberculosis antigens in children [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2009. 79p 

BACKGROUND: Tuberculosis is a major public health problem, affecting people 

from all ages and diverse socioeconomic incomes. Despite the high risk that 

children have to develop the disease, accurate methods for diagnosis are not 

yet available. In this study the accuracy of an interferon-gamma release assay 

(QuantiFERON-TB Gold In Tube® [Cellestis, Carnegie, Australia]) was 

evaluated for the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection in children. 

METHODS: 195 children were evaluated, 184 children without mycobacterial 

infection, and 11 children infected by the Mycobacterium tuberculosis. All the 

children had been previously vaccinated with BCG. Immunocompromised 

children were excluded from the study. A blood sample was obtained from each 

child, and it was processed according the manufacturer´s instructions. The 

performance of the assay was evaluated by a receiver operating characteristic 

(ROC) curve. RESULTS: In the group of 184 noninfected children, 74 (40.2%) 

were female and 130 (70.6%) were younger than four years old. The mean age 

in this group was 35 months. Six children (3.2%) had indeterminate test result, 

one child (0.5%) had a positive test result, and 177 (96.2%) children had 

negative test results. In the group of 11 infected children, seven (63.0%) were 

female, and the mean age in this group was 58.5 months. Two children (18.0%) 

in this group had a negative test result. The ROC curve determined an area 

under the curve of 0.876 (95% CI 0.82 to 0.92; p< 0.001), disclosing a high 



 

positive predictive value for the test. The assay sensibility was 81.8% (95% CI, 

48.2% to 97.2%) and the assay specificity was 98.8% (95% CI, 96.0% to 

99.8%), the positive predictive value was 81.8% (95% CI: 46.3% to 97.4%) and 

the negative predictive value was 98.9% (95% CI: 96.0% to 99.8%). 

CONCLUSIONS: In this study, the accuracy of the assay was high for the 

diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection in children previously 

vaccinated with BCG. The use of this assay for the routine evaluation of 

children exposed to the disease may help physicians to decide on whether to 

start chemoprophylaxis or tuberculosis treatment. 

Descriptors: 1. Tuberculosis/diagnosis 2. Mycobacterium tuberculosis  

3. Interferon type II/diagnostic use 4. Child 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 



 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose é um problema grave de saúde pública no Brasil, 

acometendo indivíduos em todas as faixas etárias e em todos os estratos 

socioeconômicos.  

O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, ocupa o 15º lugar 

entre os 23 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no 

mundo, com uma incidência de 48 casos por 100.000 habitantes em 2007, e  

um coeficiente de mortalidade de 4,4 óbitos para 100.000 habitantes 52. Deste 

modo, no ano de 2007 foram notificados 92.000 casos novos da doença, 

responsáveis por 8.400 mortes 52.  

A incidência da doença é diferente nas várias regiões do país. Dados 

consolidados de 2006 pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

do Ministério da Saúde (SINAN/MS), mostravam uma variação da incidência 

desde 27,9/100.000 na região Centro-Oeste até 52,6/100.000 na região Norte.  

 

1.1 - Tuberculose em crianças e dificuldades diagnósticas 

 

1.1.1 – Microbiologia 

 

As crianças têm um grande risco de adoecimento após a infecção, 

especialmente aquelas com idade inferior a dois anos e, à semelhança dos 

adultos, há um nítido predomínio da tuberculose pulmonar 10. No Estado de 

São Paulo, dentre os 14.695 casos de doença pulmonar notificados em 2007, 

458 (3,1%) ocorreram em indivíduos com menos de 15 anos, dos quais apenas 

160 (34,9%) tiveram a confirmação microbiológica da micobactéria, pela 



 

baciloscopia ou cultura positiva 11. Estes dados vêm reforçar o fato de que, 

apesar do vasto conhecimento sobre a doença, seu agente etiológico e 

mecanismo de infecção, persistem as dificuldades para se identificar o 

microorganismo responsável e se estabelecer o diagnóstico na infância. Esta 

dificuldade é em grande parte decorrente do fato da doença cursar com 

número muito reduzido de bacilos, sendo trabalhosa a comprovação 

bacteriológica da infecção. Além disto, na criança pequena não é fácil se obter 

espécimes adequados para a pesquisa da bactéria. 

Apesar das dificuldades, a pesquisa do Mycobacterium tuberculosis 

continua muito importante no atendimento ao doente, sendo prioritária tanto 

para o diagnóstico como para o controle do tratamento da tuberculose, além de 

permitir a identificação dos pacientes bacilíferos, que representam a principal 

fonte de transmissão da infecção 24. Em crianças maiores, capazes de 

expectorar, o exame do escarro é mandatório, e pode ser realizado 

ambulatorialmente 4, 35. Em crianças pequenas, há a necessidade de 

internação para a obtenção de material por meio do lavado gástrico. A 

positividade da cultura para a micobactéria pelo Método de Loewstein Jensen a 

partir de material obtido de lavado gástrico varia bastante nos diferentes 

estudos, raramente sendo superior a 50% 4, 16, 35. Como alternativa pode-se 

realizar a cultura de material de lavado broncoalveolar, mas a maioria dos 

trabalhos concorda que a positividade é menor quando comparada ao lavado 

gástrico 1, 44, 54. Há também o relato de bons resultados no isolamento do 

Mycobacterium tuberculosis com a indução do escarro após a inalação de 

solução salina hipertônica 54, 55, com positividade de até 87% das amostras. 



 

A técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) vem sendo 

utilizada para a identificação do agente da tuberculose em diferentes materiais, 

mas os resultados em crianças são muito variáveis, devido aos segmentos 

diferentes utilizados como marcadores, o número de ciclos, a utilização ou não 

de reamplificação, e aos métodos de detecção. Na maioria dos estudos, a 

especificidade do método foi considerada boa, entre 80 a 100%, porém a 

sensibilidade variou muito, de 25% a 83% 17, 22, 46. 

Até o presente momento, os testes sorológicos não apresentam 

sensibilidade e especificidade que justifiquem seu uso rotineiro na investigação 

clínica da tuberculose 13, 47. Os testes bioquímicos, como dosagem de 

adenosina deaminase (ADA), têm a sua utilização restrita basicamente na 

investigação de neurotuberculose e da tuberculose pleuropulmonar 24, 49. 

 

1.1.2 - Prova tuberculínica 

 

A prova cutânea da tuberculina é um método auxiliar para o diagnóstico 

da tuberculose e baseia-se na reação celular de hipersensibilidade do tipo 

tardia desenvolvida após a inoculação intradérmica do Purified Protein 

Derivative (PPD), um derivado protéico do Mycobacterium tuberculosis 23, 29. No 

Brasil, o antígeno padronizado e distribuído pelo Ministério da Saúde é o PPD 

RT 23, do qual são aplicadas duas unidades tuberculínicas (UT) 7, 10. 

O resultado positivo evidencia apenas a infecção por micobactérias, não 

caracterizando a presença de doença. A prova tuberculínica é, atualmente, o 

instrumento padrão utilizado no diagnóstico da tuberculose latente. A 



 

graduação da reação cutânea é utilizada para aumentar a especificidade do 

resultado, sendo avaliada após 72 a 96 horas da aplicação 7, 9, 10. 

A prova tuberculínica deve ser interpretada de forma especial nas 

pessoas vacinadas com o Bacilo de Calmette-Guérin  (BCG) há menos de dois 

ou de três anos 7, 10. Uma vez que os antígenos utilizados no teste também 

estão presentes em outras micobactérias, o resultado positivo de uma prova 

tuberculínica pode não ser devido a uma infecção com o Mycobacterium 

tuberculosis, mas devido à vacinação com o BCG, o qual é derivado do 

Mycobacterium bovis, ou à exposição a outras micobactérias que não o 

Mycobacterium tuberculosis. Outras situações que podem interferir no 

resultado do exame, com uma prova cutânea negativa, são as doenças que 

comprometem o sistema imunológico, tanto as congênitas quanto as 

adquiridas, como a sarcoidose, as neoplasias malignas e doenças 

linfoproliferativas, a utilização de corticóides e outros fármacos com atividade 

imunossupressora. A vacinação com vírus vivo, particularmente o vírus do 

sarampo, também pode interferir com o resultado da prova tuberculínica. 

Indivíduos nos extremos de idade, como crianças com menos de dois meses e 

adultos com mais de 65 anos, e gestantes, freqüentemente apresentam 

resultados falso-negativos 7, 10.  

Uma vez que a vacinação com o BCG faz parte do programa básico de 

imunização no Brasil, a utilização do PPD possui limitações importantes para o 

seu uso na decisão diagnóstica, em particular nas crianças de baixa idade 7, 40. 

No Brasil, alguns estudos indicam que a frequência de positividade da prova 

tuberculínica oscila entre 25% e 55% na população geral  10. 



 

A prova tuberculínica pode ser interpretada como sugestiva de infecção 

pelo Mycobacterium tuberculosis quando superior a 10mm em crianças não 

vacinadas com BCG ou vacinadas há mais de dois anos; ou superior a 15mm 

em crianças vacinadas com BCG há menos de dois anos. Há uma tendência 

atual em se considerar que a prova tuberculínica com o PPD com a presença 

de enduração maior que 10mm sugira infecção pelo Mycobacterium 

tuberculosis nas crianças com história de contato íntimo com adulto com 

doença pulmonar e bacilífero,  mesmo naquelas vacinadas com BCG em 

qualquer época 9, 10.  

 

1.1.3- Sistema de pontuação 

 

Frente a esta imensa dificuldade no diagnóstico da tuberculose em 

crianças, foi elaborado um sistema de pontuação para o diagnóstico da 

tuberculose pulmonar, adotado pelo Ministério da Saúde 10, 40, 41, 42. Este 

sistema destina-se ao diagnóstico da tuberculose pulmonar na infância, e é 

fundamentado basicamente no quadro clínico-radiológico, na história 

epidemiológica de contato com adultos com tuberculose, geralmente 

bacilíferos, na interpretação particular da prova tuberculínica e, em pequeno 

número de casos, no exame bacteriológico, pois na maioria das vezes trata-se 

de doença não bacilífera. Em casos selecionados outros elementos podem 

contribuir, como biópsias, exames sorológicos e bioquímicos, principalmente 

nas localizações extrapulmonares da doença. Sant’Anna et al. 41, 42 avaliaram o 

sistema preconizado pelo Ministério da Saúde e encontraram valores de 

sensibilidade e de especificidade que variaram, respectivamente, de 58,0% a 



 

88,9% e 86,5% a 98% para diagnóstico de tuberculose pulmonar, conforme o 

número de pontos adotado. 

 

1.1.4 - Dosagem de interferon-gama 

 

Os testes laboratoriais que utilizam a dosagem de interferon-gama foram 

desenvolvidos com a intenção de substituir a prova tuberculínica no diagnóstico 

da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 27, 29, 37. Estes testes são 

baseados na observação de que a infecção pela micobactéria induz a uma 

forte reposta imune celular tipo T-helper 1. 

O Mycobaterium tuberculosis é um patógeno intracelular, 

freqüentemente encontrado nos fagosomas dos macrófagos. Deste modo, 

enquanto a bactéria está latente no organismo, há pouca exposição dos 

antígenos bacterianos, diminuindo a probabilidade de serem reconhecidos por 

linfócitos B e estimularem uma resposta humoral com produção de anticorpos. 

Porém os antígenos bacterianos são processados pelos macrófagos infectados 

e apresentados a linfócitos T antígeno-específicos, os quais desencadeiam 

uma série de respostas imunes, levando ao aparecimento de linfócitos T 

sensibilizados e com capacidade de responder ao antígeno da micobactéria 

com a liberação de interferon-gama 4, 26, 27, 29. 

Assim, a liberação de interferon-gama por linfócitos T específicos para o 

Mycobacterium tuberculosis é utilizada como marcador de infecção. Testes in 

vitro utilizam diferentes antígenos micobacterianos para induzir a liberação de 

interferon-gama pelos linfócitos sensibilizados, visando com isto evidenciar a 

existência de infecção 8, 29, 36, 37, 53. Os testes disponíveis comercialmente 



 

utilizam os antígenos da região diferencial 1 (RD1) do Mycobacterium 

tuberculosis como estímulo para a produção do interferon-gama. 

O primeiro teste disponível comercialmente e também o primeiro a 

receber a aprovação do Food and Drug Administration (FDA) para ser utilizado 

no diagnóstico da tuberculose era baseado no próprio PPD 37 (QuantiFERON-

TB test®). A mensuração dos níveis de interferon-gama era realizada após a 

estimulação in vitro de uma amostra de sangue total com o PPD e antígenos de 

controle, e utilizava a técnica de Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

(ELISA). Este teste sofria interferência da vacinação com o BCG, levando a 

resultados falso-positivos, além de não discriminar a infecção tuberculosa da 

maioria das micobactérias não-tuberculosas, sendo logo abandonado 37. 

Uma segunda geração de testes passou a utilizar antígenos mais 

específicos para tentar melhorar a sensibilidade e a especificidade do exame 

37. A comparação do genoma de diferentes micobactérias levou à identificação 

da chamada região diferencial 1 (RD1), a qual está presente no Mycobacterium 

tuberculosis e no Mycobacterium bovis, mas que está ausente no BCG, devido 

às múltiplas passagens que a cepa utilizada para a vacina sofreu. As proteínas 

codificadas por esta região formaram a base dos testes baseados na secreção 

de interferon-gama pelos linfócitos T e que não apresentam reação cruzada 

com o BCG 12, 13, 19, 29, 36. Dois antígenos foram estudados mais detalhadamente 

nos seres humanos, Early Secretory Antigen Target 6 (ESAT-6) e Culture 

Filtrate Protein 10 (CFP-10). O ESAT-6 é um antígeno codificado e expresso 

pelo complexo Mycobacterium tuberculosis, mas que está ausente no BCG e 

na maioria das micobactérias não tuberculosas, exceto no Mycobacterium 

kansasii, Mycobacterium szulgai e Mycobacterium marinum. A CFP-10 é uma 



 

proteína específica do Mycobacterium tuberculosis. Ensaios que utilizam estas 

proteínas como antígenos estimulam apenas linfócitos T previamente 

sensibilizados a elas a produzirem interferon-gama. A combinação das duas 

proteínas no mesmo ensaio aumenta a sensibilidade e a especificidade do 

teste no diagnóstico da infecção tuberculosa 12, 13, 19, 29, 36. 

Existem disponíveis comercialmente dois testes que utilizam a 

combinação de ESAT-6 e CFP 10, um baseado na técnica de enzyme-linked 

immunosorbent spot (ELISpot) (T--SPOT-TB®, Oxford Immunotec, Abingdon, 

UK) e o outro na de ELISA (QuantiFERON-TB Gold In-Tube®, Cellestis, 

Carnegie, Austrália). O primeiro está liberado na Europa para a utilização no 

diagnóstico in vitro da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, e o segundo 

está aprovado pelo FDA para a utilização nos Estados Unidos 19, 33. 

Os antígenos utilizados no teste QuantiFERON-TB Gold In Tube® 

compreendem uma combinação de peptídeos que simulam as proteínas ESAT-

6, CFP-10 e TB7,7(p4). Estes peptídeos agindo como antígenos estimulam a 

liberação de interferon-gama por linfócitos T de indivíduos infectados pelo 

Mycobacterium tuberculosis, mas não pelos linfócitos daqueles não infectados, 

mesmo que anteriormente vacinados com o BCG 19, 33, 36, 37. O exame pode 

também resultar na liberação de interferon-gama pelos linfócitos de indivíduos 

infectados pelos Mycobacterium kansasii, Mycobacterium szulgai e 

Mycobacterium marinum. 

Desde o seu lançamento, vem aumentando consistentemente o 

número de estudos publicados que avaliam a utilização deste teste no 

diagnóstico da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Em 2008, Pai et al. 38 

publicaram uma revisão sistemática sobre os novos testes diagnósticos que 



 

utilizam a estimulação de linfócitos T e quantificam a produção de interferon-

gama. Neste artigo eles atualizaram uma revisão de 2007 34, feita pelo mesmo 

grupo, incorporando 20 novos estudos. Foram selecionados 22 artigos que 

utilizaram o QuantiFERON-TB Gold para o cálculo da sensibilidade do método, 

determinada como sendo 76%( IC 95%, 72% a 80%). Dos 16 estudos 

selecionados para a determinação da especificidade do método, 8 incluiam 

indivíduos previamente vacinados com BCG. Praticamente todos os estudos 

incluíam apenas adultos. A especificidade do teste para indivíduos vacinados 

com BCG foi de 96% (CI,94% a 98%). Apesar dos resultados promissores, os 

autores afirmam que os dados em crianças ainda são muito limitados, e novos 

estudos continuam necessários. 

Os estudos iniciais que avaliaram a eficácia do novo teste quando 

utilizado para o diagnóstico de tuberculose em crianças utilizaram populações 

diferentes e apresentaram resultados conflitantes 20, 21, 50. Além disto, as 

características epidemiológicas da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis e 

dos critérios utilizados para o seu diagnóstico em criança são particulares no 

Brasil, principalmente pela alta cobertura vacinal com o BCG, acima de 95% da 

população 9. A disponibilidade de um teste sensível e específico quando 

utilizado em crianças, que diferencie a infecção pela micobactéria da resposta 

à vacinação pelo BCG, que seja de fácil e rápida realização e que permita a 

identificação das crianças com infecção latente, para realização de profilaxia ou 

seguimento clínico, permitiria um avanço significativo do controle da doença 

nesta faixa etária. 

 

1.2 – Justificativa 



 

 

A tuberculose ainda é um problema grave de saúde pública no Brasil, 

sendo que o país apresenta uma das incidências mundiais mais altas da 

doença. O diagnóstico precoce é importante para o início da terapia antes do 

aparecimento das complicações, porém deve ser o mais acurado possível, a 

fim de se evitar tratamentos desnecessários, com os riscos potenciais de 

efeitos adversos. Apesar de estar sob grande risco de adoecimento, a 

população pediátrica carece de meios diagnósticos sensíveis e específicos, 

sendo que o diagnóstico é, na maioria das vezes, presuntivo, sem o isolamento 

do agente infeccioso. Isto é especialmente preocupante quando se fala em 

diagnóstico de infecção latente, uma vez que a intervenção nestas crianças 

diminui substancialmente o risco do adoecimento futuro, marcadamente nos 

dois primeiros anos após a infecção. Em nossa população de crianças, a prova 

tuberculínica é pouco específica para o diagnóstico da infecção, pois sofre 

interferência da vacinação com o BCG. 

A dosagem de interferon-gama produzido por linfócitos ativados, após o 

estímulo com antígenos específicos, mostrou ser bastante sensível e específica 

em adultos, podendo substituir com vantagens a prova tuberculínica. Estes 

testes in vitro ainda não foram devidamente avaliados na população pediátrica, 

especialmente nos menores de sete anos de idade, o que limita a sua 

utilização rotineira neste grupo. E dentre as linhas prioritárias de pesquisa 

recomendadas pelas diretrizes nacionais para tuberculose, está o 

desenvolvimento, validação e análise de acurácia de novos testes laboratoriais. 

 

1.3 – Hipótese 



 

 

O teste diagnóstico pelo método de ELISA para a detecção in vitro da 

produção de interferon-gama por linfócitos ativados, após a estimulação por 

antígenos específicos do Mycobacterium tuberculosis (QuantiFERON-TB Gold 

In Tub®, Cellestis, Carnegie, Austrália ), é sensível e especifico quando 

utilizado para a determinação de infecção pela micobactéria em crianças 

previamente imunizadas pelo BCG, à semelhança do quem acontece com os 

indivíduos adultos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - OBJETIVOS 

 

 

 



 

2 - Objetivos 

 

2.1 – Objetivo geral 

 

Determinar a acurácia de um teste diagnóstico para a infecção pelo 

Mycobacterium tuberculosis, baseado na detecção in vitro pela técnica de 

ELISA da produção de interferon-gama por linfócitos ativados após a 

estimulação por antígenos específicos (QuantiFERON-TB Gold In Tube®, 

Cellestis, Carnegie, Austrália ), em crianças previamente imunizadas com a 

vacina de BCG. 

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

Analisar a sensibilidade e a especificidade da utilização do 

QuantiFERON-TB Gold In Tube®  (Cellestis, Carnegie, Austrália ) em um grupo 

de crianças previamente imunizadas com o BCG. 

Analisar a freqüência de resultados indeterminados para o 

QuantiFERON-TB Gold In Tube® (Cellestis, Carnegie, Austrália ) quando 

utilizado em crianças, verificando se estes resultados podem determinar 

alguma restrição na sua utilização neste grupo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 



 

3 - Casuística e métodos 

 

3.1 – População 

 

As crianças incluídas neste estudo foram divididas em dois grupos: 

I. Crianças previamente imunizadas com o BCG, sem evidências de 

doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis nem contato 

com pessoa doente, para a avaliação da especificidade do teste 

diagnóstico. 

II. Crianças com sinais clínicos, laboratoriais e evidências 

epidemiológicas que indiquem doença causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis ou forte evidência de infecção, 

mesmo que ainda sem alterações clínicas presentes, para a 

avaliação da sensibilidade do teste diagnóstico. 

 

3.1.1 – Estudo da especificidade 

 

Para o estudo da específicidade do método foram recrutadas crianças 

que compareceram ao serviço de coleta da seção de laboratório do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo no período de abril a julho de 2008. Foram critérios de inclusão: 

- idade entre 3 meses e 6 anos e 11 meses; 

-ter recebido a vacina de BCG, verificado por registro em carteira de 

vacina e pela presença de cicatriz; 

-estarem no laboratório para a coleta de exame em avaliação de rotina 

(por exemplo, exames pré-operatórios) ou encaminhadas pelo Serviço de 



 

Consulta de Urgência e Triagem para a coleta de exames para a avaliação 

complementar laboratorial de condição aguda de agravo da saúde (por 

exemplo, coleta de hemocultura para suspeita de infecção aguda, coleta de 

sangue para avaliação de distúrbios eletrolíticos ou metabólicos, realização de 

exames de coagulação, sorologia, entre outros); 

-ter o consentimento informado dos pais ou representantes legais para a 

coleta de uma alíquota extra de sangue; 

Foram considerados critérios de exclusão: 

- a impossibilidade da comprovação da aplicação do BCG, pela falta de 

cicatriz e registro da aplicação da vacina em carteira própria; 

- a presença de doenças crônica que impliquem em comprometimento 

do sistema imunológico (artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico e 

outras doenças reumáticas, tumores sólidos e doenças linfoproliferativas, 

transplante de órgão sólido ou transplante de medula óssea, infecção pelo HIV, 

imunodeficiências congênitas, insuficiência renal em diálise, e outras condições 

similares), bem como o uso de fármacos imunossupressores (uso prolongado 

de corticóides, uso recente de gamaglobulina endovenosa, transfusão recente 

de hemoderivados);  

- paciente em investigação por suspeita clínica de tuberculose; 

- presença no domicílio ou contato próximo com adulto com o 

diagnóstico de tuberculose nos últimos dois anos, tratado ou não; 

- pacientes com dificuldade de acesso venoso para a coleta da amostra 

de sangue, ou aqueles cujo volume de sangue obtido na punção não tenha 

sido suficiente para completar o volume total de 3 mL necessários para a 



 

realização dos testes, evitando-se sempre uma punção com a finalidade 

exclusiva de colher material para o estudo; 

- recusa dos pais ou responsáveis legais em participar do protocolo. 

O objetivo do trabalho e a necessidade da coleta de sangue para a 

realização do mesmo foram explicados a todos os pais ou responsáveis legais 

pelas crianças e, após a concordância na inclusão do paciente no estudo, 

foram solicitadas a leitura e a assinatura do termo de consentimento informado. 

Todos os pais ou responsáveis legais pelas crianças incluídas no estudo 

para a determinação da especificidade do teste, conforme os critérios 

estabelecidos acima, responderam a um questionário para a determinação de 

exposição recente a pessoas com tuberculose, ou presença de sinais e 

sintomas ou achados radiológicos que possam estar relacionados com o 

diagnóstico de tuberculose. Deste modo, todas as crianças foram avaliadas 

para se verificar a presença de: 

- contato com adulto com tuberculose tratada, que tenha recebido alta 

médica, de diagnóstico nos últimos dois anos; 

- contato com adulto com o diagnóstico de tuberculose, não tratado ou 

tratado irregularmente, em qualquer tempo; 

- contato com adulto com tosse crônica ou perda de peso não 

intencional recente; 

- febre moderada e persistente por mais de 15 dias, especialmente se 

vespertina; 

- tosse, perda de peso e sudorese noturna profusa; 

- hemoptise; 



 

- imagem pulmonar persistente, de evolução lenta, a despeito de 

tratamento com antibióticos ou Infiltrado nodular difuso (padrão miliar); 

- adenomegalias hilares e/ou paratraqueais. 

 

 3.1.2 - Estudo da sensibilidade 

 

Foram incluídas crianças com idade superior a três meses, de ambos os 

sexos, com o diagnóstico de infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, nas 

seguintes condições: 

- diagnóstico de tuberculose pulmonar, comprovado pela pesquisa 

positiva do Mycobacterium tuberculosis em escarro ou lavado de secreção 

gástrica ou lavado broncoalveolar, ou crianças que, após a aplicação do critério 

de pontos para o diagnóstico da tuberculose, adotado pelo Ministério da Saúde 

(Quadro 1), tenham uma somatória maior que 40 pontos, portanto com 

diagnóstico de doença pulmonar muito provável; 

- meningite tuberculosa com a identificação do bacilo em líquor; 



 

Quadro 1: Sistema de pontuação para o diagnóstico de tuberculose 
pulmonar em crianças e adolescentes – Ministério da Saúde do Brasil 

  Pontuação 

Quadro Clínico Febre ou sintomas como: tosse, adinamia, 
expectoração, emagrecimento, sudorese, por mais 
de 2 semanas. 

+ 15 

 Assintomático ou com sintomas por menos de 2 
semanas. 

0 

 Infecção respiratória com melhora sem antibióticos 
ou após uso de antibióticos para agentes infecciosos 
comuns. 

- 10 

Quadro 
Radiológico 

Adenomegalia hilar ou padrão miliar 
Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) 
inalterado por mais de 2 semanas. 
Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) 
por mais de 2 semanas, evoluindo com piora ou sem 
melhora com a utilização de antibióticos para 
agentes infecciosos comuns. 

 
 

+ 15 

 Condensação ou infiltrado de qualquer tipo por 
menos de 2 semanas 

+ 5 

 Radiografia de tórax normal - 5 
Contato com 
adulto 

Próximo, nos últimos 2 anos. + 10 

tuberculoso Ocasional ou negativo 0 

Teste  Vacinado há mais de 2 anos  
tuberculínico - Menor de 5mm 0 
e Vacinação  - 5mm a 9mm + 5 
BCG - 10mm a 14 mm + 10 
 15mm ou mais +15 
  Vacinados há menos de 2 anos  
 - Menor de 10mm 0 
 - 10mm a 14mm + 5 
 15mm ou mais + 15 
  Não vacinados  
 - Menor de 5mm 0 
 - 5mm a 9mm + 5 
 10mm ou mais + 15 
Estado 
Nutricional 

Desnutrição grave ou peso abaixo do percentil 10. + 5 

 Peso igual ou acima do percentil 10. 0 

Interpretação: até 25 pontos: TB pouco provável; 30 a 35 pontos: TB possível; 
40 pontos ou mais: TB muito provável. 

Fonte: Ministério da Saúde – Guia de Vigilância Epidemiológica 9 



 

- comunicantes domiciliares de adulto bacilífero, com alta probabilidade 

de estarem infectados após avaliação epidemiológica e do resultado da prova 

tuberculínica, e para as quais o médico assistente de serviço especializado 

indicou a profilaxia, de acordo com protocolos internos dos respectivos 

institutos e hospitais; 

- ter o consentimento informado dos pais ou representantes legais para 

a coleta de uma alíquota de sangue para o estudo. 

Foram excluídas do estudo todas as crianças que apresentaram alguma 

das condições abaixo: 

- presença de doença crônica com comprometimento do sistema 

imunológico, bem como o uso de fármacos imunossupressoras, tais como 

artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico e outras doenças reumáticas, 

tumores sólidos e doenças linfoproliferativas, uso prolongado de corticóides, 

transplante de órgão sólido ou transplante de medula óssea, infecção pelo HIV, 

imunodeficiências congênitas, uso recente de gamaglobulina endovenosa, 

transfusão recente de hemoderivados, insuficiência renal em diálise, e outras 

condições similares; 

- crianças em tratamento ou quimioprofilaxia para tuberculose há mais 

de dois meses; 

- recusa dos pais ou responsáveis legais em participar do protocolo. 

O objetivo do trabalho e a necessidade da coleta de sangue para a 

realização do mesmo foram explicados a todos os pais ou responsáveis legais 

pelas crianças, e, após a concordância na inclusão do paciente no estudo, 

foram solicitadas a leitura e a assinatura do termo de consentimento informado. 



 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão para Análise de Projetos 

de Pesquisa do Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq), disponível no Apêndice. 

 

3.2 - Avaliação laboratorial 

 

3.2.1 - Processamento do sangue 

 

A realização do teste seguiu as recomendações do laboratório fabricante 

(QuantiFERON-TB Gold In Tube®, Cellestis, Carnegie, Austrália), as quais 

constam das orientações que acompanham o produto. O protocolo 

recomendado pelo fabricante para a realização e interpretação do teste está 

disponível no Apêndice. 

O exame foi realizado com a utilização de três tubos: frasco controle 

negativo, frasco revestido com antígenos específicos da tuberculose (ESAT-6, 

CFP-10, TB7,7{p4}) e frasco controle positivo revestido com fitohemaglutinina 

como mitógeno. 

Foram coletados 3 mL de sangue de cada criança, sendo 1 mL para 

cada um dos três tubos. Imediatamente após o preenchimento dos tubos, estes 

foram agitados por cinco a dez segundos, garantindo que toda a sua superfície 

fosse exposta ao sangue. Os tubos foram adequadamente identificados e 

nenhum deles permaneceu em temperatura ambiente por prazo superior a três 

horas após a coleta, antes de serem incubados a 37 oC. 

O período de incubação a 37 oC em estufa foi de 16 a 20 horas. Os 

tubos foram mantidos em posição vertical dentro da estufa. Após este período, 



 

o material foi centrifugado por 15 minutos em 2.000 a 3.000 rotações por 

minuto para a obtenção do plasma. Após a separação do plasma, o material foi 

acondicionado em microtubos de polipropileno do tipo Eppendorf com 

capacidade para 1,5 mL,  e conservado em câmara fria em temperatura menor 

que -20oC até a realização do teste. O período de armazenamento não foi 

maior que quatro semanas. 

 

3.2.2 – Realização do teste imunoenzimático (ELISA) 

 

As amostras de plasma foram descongeladas e processadas em 

temperatura ambiente. Todos os reagentes utilizados também foram mantidos 

em temperatura ambiente durante todo o processo. 

Reconstituiu-se a solução padrão adicionando-se água destilada ao 

frasco que o continha no volume indicado, produzindo-se uma solução com a 

concentração de 8,0 UI/mL de interferon-gama. Esta solução padrão foi 

utilizada para se obter uma série de quatro diluições, respectivamente com 4 

UI/mL, 1 UI/ml, 0,25 UI/ml e 0 UI/mL de interferon-gama. 

Os anticorpos conjugados liofilizados e congelados foram reconstituídos 

com água destilada e adicionados à solução diluente, na proporção de 10µL 

para cada 1,0 mL do diluente, para se obter a concentração de trabalho do 

concentrado. 

As amostras de plasma a serem processadas foram previamente 

agitadas para se garantir que o interferon-gama estivesse igualmente 

distribuído em cada aliquota. Em cada orifício da placa de ELISA foram 

adicionados 50µL dos conjugados de anticorpos na concentração de trabalho. 



 

Nos orifícios apropriados foram adicionados 50µL das amostras de plasma dos 

três frascos diferentes que compõem o teste, e, por último, foram colocados 

50µL das soluções-padrão de interferon-gama nas suas diferentes diluições. 

A placa de ELISA foi agitada por um minuto em aparelho próprio, para 

garantir mistura adequada do conjugado com as amostras de plasma e das 

diluições-padrão. As placas foram cobertas e ficaram incubando em 

temperatura ambiente por 120 minutos. Após a incubação, a placa foi lavada 

em aparelho próprio com a solução tampão previamente diluída. Utilizou-se 

cerca de 400µL para cada orifício, e o ciclo de lavagem foi repetido por seis 

vezes. A solução tampão residual foi retirada batendo a placa em um papel 

toalha absorvente com a abertura dos orifícios para baixo. 

Em seguida, foram adicionados 100µL da solução enzimática do 

substrato em cada orifício, agitou-se em aparelho próprio, e as placas foram 

cobertas e novamente incubadas em temperatura ambiente, por 30 minutos. 

Após este período, foram adicionados 50µL da “solução de parada” da reação 

enzimática em cada orifício da placa. Agitou-se a placa, e a densidade óptica 

foi medida em menos de cinco minutos após a adição da solução de parada, 

em aparelho de medida de absorbância. 

Os valores da densidade óptica foram utilizados para o cálculo dos 

resultados. Utilizou-se um programa de computador fornecido pelo fabricante 

do teste (QuantiFERON-TB Gold In Tube Analysis Software®, Cellestis, 

Carnegie, Austrália). O programa realiza controle de qualidade do ensaio, gera 

uma curva padrão e fornece um resultado para cada indivíduo, expresso em 

UI/mL de interferon-gama para cada amostra. 

Todas as amostras foram processadas em duplicata. 



 

 

3.2.3 - Interpretação dos resultados 

 

Cada paciente teve sua amostra de plasma avaliada para a produção de 

interferon-gama por linfócitos após a estimulação por antígenos específicos do 

Mycobacterium tuberculosis, antígenos inertes (controle negativo) e mitógenos 

(controle positivo). Os possíveis resultados e as interpretações das várias 

combinações são descrita no Quadro 2.  

 



 

 

Quadro 2 - Interpretação dos resultados possíveis de serem obtidos com a 
utilização do QuantiFERON-TB Gold IT  

Controle 
Negativo 
[UI/mL] 

Antígeno 
menos o 
negativo 
[UI/mL] 

Mitogeno 
menos o 
negativo 
[UI/mL] 

Resultado Interpretação 

 ≤ 8,0 <0,35 ≥ 0,5 Negativo Infecção pouco 
provável 

≤ 8,0 >0,35 e <25% o 
valor do negativo 

≥ 0,5 Negativo Infecção pouco 
provável 

≤ 8,0 >0,35 e > 25% o 
valor do negativo 

qualquer Positivo Infeccção provável 

≤ 8,0 <0,35 < 0,5 Indeterminado Resultado 
indeterminado 

≤ 8,0 >0,35 e <25% o 
valor do negativo 

< 0,5 Indeterminado Resultado 
indeterminado 

≥ 8,0 qualquer qualquer Indeterminado Resultado 
indeterminado 

Fonte: Cellestis, Carnegie, Austrália 

 

3.3 - Análise estatística 

 

Foram calculadas as relações obtidas subtraindo-se do valor da 

dosagem de interferon-gama no frasco contendo o antígeno específico para a 

micobactéria o valor encontrado para a dosagem de interferon-gama no frasco 

de controle negativo, para cada uma das duas medidas realizadas de cada 

amostra. Foram consideradas as médias aritméticas destas relações para cada 

amostra. Também foram determinadas as médias aritméticas das duas 

dosagens de interferon-gama realizadas para cada amostra contida no frasco 

com o antígeno específico para o Mycobacterium tuberculosis, cada amostra 

correspondendo a um paciente específico. 



 

Estes dois parâmetros foram avaliados quanto às suas sensibilidade e 

especificidade para o diagnóstico da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, 

pela construção das respectivas curvas de características operacionais 

(receiver operating characteristic [ROC] curves). Isto significa que a 

sensibilidade (capacidade de determinar a infecção em um grupo de pacientes 

infectados pela micobactéria) e a especificidade (identificação correta dos não 

infectados) foram determinadas nas várias probabilidades entre zero e um. 

A área sobre a curva (Az) foi utilizada para avaliar a acurácia preditiva 

da relação entre a dosagem de interferon gama no frasco recoberto com 

antígenos específicos subtraído o valor da dosagem no frasco controle 

negativo, e da dosagem de interferon-gama quando estimulados pelos 

antígenos específicos do Mycobacterium tuberculosis, em todas as 

probabilidades. Foi o parâmetro utilizado para avaliar o desempenho 

discriminatório do teste em estudo. Uma área Az de 0,50 corresponde a uma 

distribuição ao acaso, e uma área de 1,00 a um desempenho perfeito. 

Para a construção das curvas ROC utilizou-se o programa estatístico 

MedCalc® versão 10.1.2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - RESULTADOS 
 
 
 
 
 



 

4 – Resultados 

 

No período entre abril e julho de 2008, foram inicialmente selecionadas 

220 crianças que compareceram serviço de coleta da seção de laboratório do 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, cujos pais ou responsáveis legais concordaram em 

participar do estudo após a leitura do termo de consentimento informado e 

esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Deste grupo de crianças foram excluídas quatro crianças nas quais 

houve perda do acesso venoso após a coleta dos exames de rotina, e não se 

conseguiu material na quantidade suficiente para a realização do teste. Estas 

crianças não foram puncionadas novamente para a obtenção de amostra para 

o estudo. 

Todos as crianças receberam anteriormente a vacina de BCG segundo 

as informações dos pais ou responsáveis. Após a avaliação da presença de 

cicatriz vacinal, foram excluídas do estudo 18 crianças que não apresentavam 

a cicatriz bem visível, ou que não tinham nenhuma cicatriz. 

Após a avaliação quanto à presença de doenças que sabidamente 

comprometem o sistema imunológico, ou o uso de fármacos em doses 

imunossupressoras, foram excluídas do estudo seis crianças. 

Os pais ou responsáveis legais foram questionados sobre o contato da 

criança com adultos tratados ou em tratamento para tuberculose, e foram 

excluídas mais oito crianças que tinham história de contato atual ou passado 

com estes adultos. Nenhuma criança apresentava quadro clínico ou radiológico 

compatível com tuberculose. Deste modo, foram incluídas no estudo 184 



 

crianças sem antecedentes epidemiológicos conhecidos para tuberculose, e 

sem alterações clínicas que pudessem ser atribuídas à doença.  

Destas 184 crianças, 74 (40,2%) eram do sexo feminino e 110 (59,7%) 

do sexo masculino. A idade variou entre 3 meses e 71 meses, média de 35 

meses e mediana de 35 meses. 

As amostras de sangue obtidas destas crianças foram processadas em 

duplicata, e resultados discordantes foram repetidos.  Do total dos 184 

participantes, 6 (3,2%) apresentaram resultado indeterminado, todos eles por 

apresentarem uma dosagem de interferon-gama menor que 0,5 UI/mL no 

frasco do teste que continha o mitógeno. Todas as crianças que apresentaram 

um resultado indeterminado do teste tinham idade igual ou menor do que 40 

meses. Considerando que 130 crianças tinham menos de quatro anos de 

idade, a porcentagem de resultados indeterminados nas crianças com menos 

de quatro anos foi de 4,6%. 

Uma criança (0,5%) apresentou um resultado interpretado como positivo 

pelos parâmetros adotados pelo teste. Esta criança foi reavaliada para a 

presença de possível contato com adulto com tuberculose e para a presença 

de alterações clínicas que pudessem indicar a doença, mas nada foi 

encontrado. Como estava em seguimento ambulatorial no Instituto da Criança, 

foi possível a revisão do prontuário 10 meses depois, e continuava sem 

nenhuma manifestação clínica sugestiva de doença. Para este estudo, este 

resultado foi considerado como um falso positivo, pela impossibilidade de se 

estabelecer a presença de infecção pelo Mycobaterium tuberculosis nesta 

criança. A Tabela 1 apresenta um resumo dos valores de interferon-gama 



 

encontrados para as 178 crianças deste grupo que tiveram um resultado 

conclusivo do teste. 

. 

Tabela 1 - Resultados da dosagem de interfero-gama em crianças sem infecção pelo 

Mycobacterium tuberculosis 

Amostra Média dos valores 

(limites) 

Frasco controle negativo (UI/mL ) 0,10 

(0 – 1,89) 

Frasco com o antígeno específico (UI/mL ) 

 

0,13 

(0 – 2,96) 

Diferença entre controle negativo e antígeno (UI/mL ) 

 

0,02 

(-0,33 – 2,77) 

 

Foram selecionadas onze crianças atendidas em quatro diferentes 

serviços médicos com o diagnóstico de infecção pelo Mycobaterium 

tuberculosis. As crianças foram avaliadas e seguidas no Hospital Infantil 

Candido Fontoura, no Hospital Geral de Taipas, no Instituto Clemente Ferreira 

e no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Todos os pais ou 

responsáveis legais foram informados do objetivo da pesquisa e autorizaram a 

coleta da amostra de sangue. Um resumo dos achados clínicos e 

epidemiológicos destas crianças está disponível no Anexo A. 

Neste grupo, 7 (63%) crianças eram do sexo feminino e 4 (37%) do sexo 

masculino. A idade destas crianças variou entre 8 meses e 132 meses (média 

58,5 meses). Seis (54%) crianças tiveram o diagnóstico de infecção latente 

pelo Mycobacterium tuberculosis. Cinco (46%) crianças apresentavam doença 

atribuída à micobacteria, sendo três com doença pulmonar, uma com meningite 

tuberculosa e uma com pericardite tuberculosa. Nenhuma das crianças tinha 



 

iniciado tratamento ou profilaxia há mais de dois meses antes da coleta das 

amostras para o teste. 

Neste grupo de 11 pacientes, 2 (18,0%) apresentaram resultado 

negativo para infecção pelo Mycobacterium tuberculosis segundo os critérios 

de interpretação do teste: uma paciente de 31 meses do sexo feminino, com 

diagnóstico de tuberculose pulmonar, sintomática e com alterações 

radiológicas persistentes, e com baciloscopia de escarro positiva para BK; e um 

paciente de 8 meses do sexo masculino, com diagnóstico de tuberculose 

pulmonar, sintomático e com alterações radiológicas persistentes, sem 

identificação da micobactéria no escarro, com teste cutâneo de 23 mm. Os dois 

casos foram considerados como resultados falso-negativos. A tabela 2 

apresenta o resumo dos valores do teste encontrados neste grupo de 11 

crianças. 

 

Tabela 2 – Resultados da dosagem de interfero-gama em crianças com infecção pelo 

Mycobacterium tuberculosis 

Amostras Média dos valores 

(limites) 

Frasco controle negativo (UI/mL ) 

 

0,07 

(0 – 0,26) 

Frasco com o antígeno específico (UI/mL ) 

 

4,82 

(0,03 – 12,31) 

Diferença entre controle negativo e antígeno (UI/mL ) 

 

4,76 

(-0,01 – 12,29) 

 

 

4.1 - Análise estatística 

 



 

Para a obtenção da curva de caracteristicas operacionais (receiver 

operating characteristic [ROC] curve) foram excluídas as seis crianças cujo 

resultado do teste foi considerado indeterminado. Foram consideradas as 178 

crianças sem infecção pelo Mycobacterium tuberculosis e as 11 crianças 

infectadas. 

A Figura 1 mostra a curva ROC para os valores obtidos pela subtração 

do valor encontrado para a dosagem de interferon-gama no frasco de controle 

negativo do valor da dosagem de interferon-gama no frasco contendo o 

antígeno específico para a micobactéria. O deslocamento da curva para a 

esquerda e a área sob a curva (Az) de 0,876 refletem o seu desempenho 

preditivo elevado. O intervalo de confiança 95% (IC 95%) é 0,821 a 0,920 e o 

nível de significância < 0,001. 



 

Figura 1: Curva ROC para a diferença entre as dosagens de interferon gama 

nos frascos com a antígeno especifico do Mycobacteriam tuberculosis e o 

frasco controle negativo (Curva 1) 
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Para valores superiores a 0,305 UI/mL de interferon-gama, obtidos após 

a subtração do valor encontrado para a dosagem de interferon-gama no frasco 

de controle negativo do valor dosado após a estimulação com antígenos 

específicos da micobactéria, a sensibilidade determinada pelo programa 

estatístico é de 81,82% (IC 95%: 48,2% a 97,2%) e a especificidade de 98,88% 

(IC 95%: 96,0% a 99,8%), o valor preditivo positivo de 81,8% (IC 95%: 46,3% a 

97,4%) e o valor preditivo negativo de 98,9% (IC 95%: 96,0% a 99,8%). O 

Anexo B apresenta os dados gerados pelo programa computacional com os 



 

diferentes valores obtidos para sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e valor preditivo negativo para diferentes valores.  

A Figura 2 mostra a curva ROC para os valores absolutos da dosagem 

de interferon-gama no frasco contendo os antígenos específicos para a 

micobactéria. O deslocamento da curva para a esquerda e a área sob a curva 

(Az) de 0,91 refletem o seu desempenho preditivo elevado. O intervalo de 

confiança 95% (IC 95%) é 0,860 a 0,947 e o nível de significância < 0,001. 

Para valores superiores a 0,185 UI/mL de interferon-gama dosados após 

a estimulação com antígenos específicos da micobactéria, a sensibilidade 

determinada pelo programa estatístico foi de 90,91% (IC 95%: 58,7% a 98,5%) 

e a especificidade de 84,83% (IC 95%: 78,7% a 89,6%), o valor preditivo 

positivo de 27% (IC 95%: 13,8% a 44,1%) e o valor preditivo negativo de 99,3% 

(IC 95%: 96,4% a 99,9%). O Anexo C apresenta os dados gerados pelo 

programa computacional com os diferentes valores obtidos para sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo para diferentes 

medidas de interferon gama após estimulação com o antígeno específico para 

o Mycobacterium tuberculosis. 

  



 

Figura 2 – Curva ROC para a dosagem de interferon gama nos frascos 

contendo antígenos específicos do Mycobaterium tuberculosis (Curva 2) 
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A Figura 3 mostra a comparação entre as duas curvas anteriores. A 

diferença entre as áreas é de 0,0335 (IC 95%: -0,0777 a 0,145), com nível de 

significância de 0,555  mostrando não haver diferença significativa entre elas. 



 

Figura 3: Comparação das curvas 1 e 2 
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5 – DISCUSSÃO 
 

 



 

5 –  DISCUSSÃO 

 

 A tuberculose é uma doença endêmica no Brasil 52, e um dos pilares do 

controle da doença é a diagnóstico rápido e acurado dos indivíduos infectados. 

A presença de tuberculose em uma criança freqüentemente representa um 

evento sentinela na comunidade, e sugere a transmissão recente por um ou 

mais adultos bacilíferos. Além disto, as crianças têm um risco muito maior de 

progressão da infecção para doença do que os adultos 35, especialmente 

aquelas menores de dois anos de idade 31. O risco de desenvolver doença é 

maior para crianças menores de 5 anos e adolescentes, e maior nos dois 

primeiros anos que se seguem à infecção 31, 32. 

 As manifestações clínicas da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 

são muito variáveis 29, 32, 35, 43, e refletem respostas diferentes do sistema 

imunológico. Uma porcentagem grande das crianças permanece assintomática, 

enquanto outras desenvolvem manifestações respiratórias e sintomas gerais, 

como perda de peso e febre. Pode haver a disseminação da micobactéria para 

outras regiões anatômicas, sendo a forma meníngea da tuberculose a 

apresentação extra-pulmonar mais freqüente em pediatria 48. Esta miríade de 

apresentações clínicas é um complicador a mais no reconhecimento da criança 

doente. 

O diagnóstico da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis é ainda a 

principal dificuldade no atendimento à criança exposta. Durante muito tempo, o 

diagnóstico teve como base a identificação da exposição a um indivíduo 

doente, geralmente um adulto com o qual a criança teve um contato próximo, 

na presença de alterações ao exame radiológico do tórax, na positividade do 

teste cutâneo da turberculina e na pesquisa e cultura do Mycobacterium 



 

tuberculosis em secreções pulmonares, gástricas ou de outros líquidos 

habitualmente estéreis como o líquor e o liquido pleural 32, 35, 43, 45. 

Todas estas abordagens diagnósticas apresentam limitações. As 

evidências radiológicas incluem a presença de adenopatia mediastinal ou hilar, 

e alterações no parênquima pulmonar 43. A presença de cavernas é rara em 

crianças pequenas e mais frequente em adolescentes. Pode haver o 

comprometimento difuso do parênquima pulmonar, caracterizando uma doença 

miliar. Entretanto, a maioria das alterações do exame radiológico do tórax não 

é específica para a doença 51. O exame tomográfico do tórax detecta com 

maior acurácia a presença de adenomegalias e alterações do parênquima, mas 

implica na exposição a uma maior quantidade de radiação, é mais caro e 

necessita de um serviço especializado para a sua realização, o que limita o seu 

uso rotineiro, em especial nas populações mais carentes, as quais 

freqüentemente também são as mais acometidas pela doença. 

Em crianças há uma grande dificuldade em se obter material adequado 

para o exame microbiológico, particularmente naquelas de baixa idade. Além 

disto, crianças com menos de dez anos são usualmente paucibacilares 32, e a 

porcentagem de positividade no exame direto da secreção pulmonar de 

crianças com forte suspeita de tuberculose geralmente não é maior que 10% a 

15%. A positividade da cultura nestas crianças é um pouco maior, entre 30% e 

40%, mas a demora para o resultado final limita sua utilidade para a decisão de 

se iniciar o tratamento 32. Crianças com infecção latente pela micobactéria não 

apresentam nenhuma manifestação clínica, e a pesquisa direta e a cultura são 

amiúde negativas 29, 43. 



 

Assim, a acurácia baixa da abordagem tradicional para a identificação de 

criança infectada pelo Mycobacterium tuberculosis constitui em um desafio 

para a pesquisa de novos métodos diagnósticos e aprimoramento das técnicas 

já existentes. Alguns avanços foram realizados recentemente, porém várias 

das novas modalidades diagnósticas para a tuberculose não foram validadas 

para o uso em crianças ou não estão disponíveis rotineiramente em países em 

desenvolvimento 29. 

Entre a novas alternativas disponíveis para se diagnosticar a infecção 

pelo Mycobacterium tuberculosis está o teste baseado na liberação de 

interferon-gama por linfócitos T. Este exame está fundamentado na detecção in 

vitro do interferon-gama liberado por linfócitos T previamente sensibilizados 

pela micobacteria, e que são expostos a duas proteínas presentes na parede 

bacteriana: ESAT-6 (early secretory antigen target-6) e CFP-10 (culture filtrate 

protein 10). Como estes antígenos estão ausentes do BCG e da maioria das 

micobactérias presentes no meio ambiente, a exposição anterior a estas 

bactérias ou à vacina não induz a um resultado positivo, tornando-o um 

marcador mais específico da infecção do que o teste tuberculínico com a 

utilização do PPD 12, 19, 27, 36. Como o ESAT-¨também está presente no 

Mycobacterium kansasii, Mycobacterium szulgai e Mycobacterium marinum, há 

a possibilidade de um resultado positivo expressar a infecção por algum destas 

micobactérias. 

Há dois testes utilizados comercialmente em larga escala, ambos com 

os mesmos princípios, sendo que o que os diferencia é principalmente o 

método utilizado para a detecção do interferon-gama. O teste T-SPOT.TB® 

(Oxford Immunotec Ltda, Abingdon, UK) utiliza a técnica de enzyme-linked 



 

immunosorbent spot (ELISpot) e o QuantiFERON-TB Gold In-Tube® (Cellestis, 

Carnegie, Austrália) utiliza a técnica de enzyme-linked immuno sorbent assay 

(ELISA). A partir do ano de 2004, os dois teste passaram a ser 

progressivamente mais utilizados no diagnóstico de tuberculose, com o 

aumento da publicação de estudos nos quais eram comparados os respectivos 

desempenhos com os métodos tradicionais, habitualmente a prova cutânea da 

tuberculina 34, 38. Porém, a maioria dos estudos tinha a casuística constituída de 

adultos, sendo repetidamente enfatizado pelos diferentes grupos de autores a 

falta de dados em crianças e a necessidade da avaliação do seu desempenho 

nesta faixa etária, por ser uma população altamente vulnerável. Isto porque, 

uma vez que a imunidade celular se desenvolve durante os primeiros anos de 

vida, a produção e liberação de interferon-gama por linfócitos T poderiam variar 

com a idade, interferindo na acurácia dos resultados do teste diagnóstico para 

tuberculose 26. 

Frente ao impacto da doença em crianças e às dificuldades diagnósticas 

discutidas anteriormente, e considerando o potencial benefício da utilização do 

teste de liberação de interferon-gama por linfócitos T nesta população, o 

propósito de presente estudo foi de determinar a sensibilidade e a 

especificidade do QuantiFERON-TB Gold In-tube®. em um grupo de crianças. 

Neste estudo, este teste específico foi escolhido porque apresenta uma série 

de vantagens em relação ao T-SPOT.TB®: ele permite que as amostras de 

sangue sejam coletadas diretamente nos frascos onde ficarão incubadas, 

diminuindo a necessidade de manipulação do material; a amostra pode 

permanecer em temperatura ambiente por várias horas, permitindo a coleta de 

material de crianças em diferentes unidades de atendimento e posterior 



 

encaminhamento ao laboratório para processamento; a técnica de ELISA é 

utilizada rotineiramente em laboratórios clínicos, não havendo necessidade de 

compra de equipamento específico para a realização do exame; após a leitura 

das absorbâncias das amostras e controles, um software próprio, disponível no 

endereço eletrônico do fabricante, realiza automaticamente a interpretação dos 

resultados. Estas características podem facilitar o uso do teste na rotina do 

serviço público no diagnóstico da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis em 

crianças. 

Os poucos estudos em crianças, disponíveis até então, avaliaram o teste 

em crianças com alta probabilidade de infecção, e compararam o resultado 

obtido com o teste cutâneo da tuberculina. Tsiouris et al.50 compararam o 

QuantiFERON® com o teste tuberculínico em 184 crianças e adolescentes sul-

africanos com idade entre 5 e 15 anos, que tinham antecedente de contato com 

adulto com tuberculose, mas sem evidência clínica de doença. O 

QuantiFERON® foi positivo em 33,2% das crianças, e o teste tuberculínico 

(enduração >10mm) positivo em 43,5% (p<0,001), sugerindo que o 

QuantiFERON® poderia ser mais específico no diagnóstico de tuberculose 

latente neste grupo. 

Um estudo indiano comparou o QuantiFERON® com o teste 

tuberculínico em 105 crianças com suspeita de tuberculose ou com contato 

com um adulto doente 20. Neste estudo, 11 crianças (10,5%) foram positivas 

para o QuantiFERON®, e 11 (10,5%) e 4 (4%) para o teste tuberculínico 

quando considerados os resultados >10mm e >15 mm, respectivamente. A 

concordância dos resultados foi alta (95%) para as crianças com teste 

tuberculínico >10 mm, não mostrando vantagem na utilização do novo teste 



 

para o diagnóstico da doença neste grupo de crianças. Neste estudo, não 

houve nenhum resultado indeterminado, apesar de mais da metade das 

crianças serem desnutridas. 

Ferrara at al. 21 compararam simultaneamente o resultado de três testes 

distintos, QuantiFERON-TB Gold®, T-SPOT-TB® e prova tuberculínica, em 393 

pacientes com suspeita clínica de infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 

(doença ou infecção latente). Destes, 25 (6%) eram crianças com menos de 

cinco anos de idade. Os dois testes que utilizam a dosagem de interferon-gama 

por linfócitos ativados mostraram serem mais específicos que a prova 

tuberculínica, porém o número de resultados indeterminados para o 

QuantiFERON-TB Gold® foi significativamente maior quando comparado com o 

T-SPOT-TB®, especialmente em pacientes com alguma condição de 

imunossupressão. Cerca de 32% das crianças menores de cinco anos de idade 

apresentaram resultados indeterminados para o QuantiFERON-TB Gold®. 

Diferentemente dos estudos mencionados acima, no presente trabalho 

decidiu-se pela determinação da sensibilidade e especificidade do 

QuantiFERON-TB Gold In-Tube® pela avaliação de um grupo de crianças com 

pouca probabilidade de estar infectada e outro grupo com alta probabilidade de 

infecção, com ou sem doença. 

Na seleção das crianças incluídas no grupo definido como não infectado 

pelo Mycobacterium tuberculosis, todas deveriam ser previamente vacinadas 

com o BCG. Uma vez que este imunobiológico faz parte do Programa Nacional 

de Imunização, com cobertura vacinal superior a 95% em todo o país nos 

últimos cinco anos, a amostra representaria melhor a nossa realidade. E se 

houvesse alguma interferência da vacinação prévia com os resultados do teste, 



 

esta interferência poderia ser identificada. Além da verificação do registro da 

vacinação na carteira, utilizou-se como critério a presença da cicatriz cutânea 

em região de músculo deltóide direito. As crianças que não tinham cicatriz bem 

visível, mesmo que apresentassem o registro na carteira vacinal, foram 

excluídas do estudo. Com isto, crianças que receberam a vacina 

inadequadamente, ou que por alguma eventual disfunção imune não 

responderam da maneira esperada, foram excluídas, garantindo maior 

homogeneidade do grupo em relação a este parâmetro. 

Uma vez que a capacidade do teste identificar uma resposta positiva 

depende da integridade do sistema imune celular envolvido nesta resposta, 

todas as crianças com qualquer comprometimento conhecido do sistema 

imune, quer seja congênito ou adquirido, incluindo as crianças com desnutrição 

grave, também foram excluídas. 

Não há um critério definitivo para se estabelecer a presença de infecção 

latente pelo Micobacterium tuberculosis. Na criança, geralmente este 

diagnóstico é estabelecido levando-se em conta a exposição a um comunicante 

íntimo bacilífero e o resultado da prova cutânea da tuberculina 2, 3, 32, 43, 45. Esta 

prova é utilizada na prática clínica há mais de cem anos, e ela mede a resposta 

imune celular por meio de uma reação tardia de hipersensibilidade ao Purified 

Protein Derivative (PPD). O PPD é uma mistura de diferentes antígenos, muitos 

dos quais são compartilhados pelo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium 

bovis, pelo Mycobacterium bovis cepa BCG e por micobactérias presentes no 

meio ambiente 2, 30. Deste modo, a especificidade do teste está diminuída em 

populações nas quais a vacinação com o BCG é adotada na rotina, ou em 

regiões onde haja grande risco de infecção por micobacterias não 



 

tuberculosas, as quais habitualmente estão presentes no ambiente 30. A 

avaliação da resposta ao teste da tuberculina se dá pela medida do tamanho 

da enduração, palpável no local da aplicação do PPD, realizada 72 horas após 

o procedimento 24, 30. 

No Brasil, o teste é realizado com a aplicação de duas unidades de 

tuberculina (2 UT) do PPD RT23, cujo resultado é equivalente ao uso de 5 UT 

do PPD-S, utilizado em outros países 24. Há grandes dificuldades na 

interpretação do resultado do teste tuberculínico: pacientes com outras 

patologias que levem ao comprometimento do sistema imunológico podem, 

mesmo doentes, não apresentar reação ao teste; indivíduos vacinados com o 

BCG há menos de três anos podem apresentar um resultado interpretado como 

reator forte sem estarem infectados; e cerca de 20% a 30% dos portadores de 

tuberculose pulmonar em atividade apresentam teste tuberculínico menor do 

que 10 mm de enduração 10. Estas dificuldades na utilização do teste 

tuberculínico foram consideradas na seleção das crianças participantes do 

estudo. 

Optou-se pela não realização rotineira do teste cutâneo da tuberculina 

neste estudo. Como este grupo foi constituído por crianças saudáveis, haveria 

pouco ou nenhum benefício individual da aplicação do PPD, implicando em 

considerações éticas da realização do mesmo. Além disto, este grupo 

caracterizou-se pela presença de crianças de baixa idade (média 35 meses), 

ou seja, a maioria recebeu o BCG há menos de três anos, e com grande 

potencial para apresentar uma prova tuberculina positiva associada à vacina. 

Na avaliação do sistema de pontos adotado pelo Ministério da Saúde 9 para o 

diagnóstico da tuberculose pulmonar em crianças com pesquisa e culturas 



 

negativas para a micobactéria, a melhor acurácia do sistema foi obtida 

utilizando-se um ponto de corte de 30 pontos, com sensibilidade de 99,9% e 

especificidade de 86,5% 41, 42. Neste sistema de pontos, a presença de um teste 

tuberculínico positivo soma 15 pontos ao total. Uma vez garantido que os 

demais critérios não somem nenhum ponto, ou seja, com a exclusão do estudo 

de todas as crianças que tiveram contato com um adulto doente, das crianças 

com qualquer manifestação clínica relacionada à doença, das crianças com 

alterações do exame radiológico e daquelas com desnutrição grave, se 

considerada a possibilidade de um teste tuberculinico positivo, mesmo assim a 

soma dos pontos seria no máximo 15, o que caracteriza uma população com 

baixa probabilidade de doença pulmonar 41, 42. 

A avaliação da presença da infecção latente é mais difícil, pois não há 

um padrão ouro bem definido. Quando se adota o critério de um resultado 

maior que 15 mm de enduração para o teste cutâneo da tuberculina, considera-

se que haja a possibilidade da criança estar, mesmo para crianças previamente 

vacinadas com o BCG 9.  Porém, este critério vale para os teste positivos em 

crianças que tenham uma exposição conhecida a indivíduos doentes e 

bacilíferos. Ele não é adequado para o uso indiscriminado em uma população 

de crianças sadias e sem contato conhecido, pois o resultado pode ser 

influenciado pela vacinação prévia com o BCG, por contatos com outras 

micobactérias ou por alterações do sistema imunológico do indivíduo. Além 

disto, a interpretação do resultado depende de um observador externo, e está 

sujeita a erros de aferição. Considerando que, após a exclusão de todas as 

crianças com quadro clínico, radiológico ou epidemiológico que possam sugerir 

exposição à micobacteria, esta seja uma população vacinada com baixa 



 

prevalência de infecção, a especificidade e o valor preditivo positivo da prova 

tuberculínica são bastante diminuídos 2, 3. 

Como a presença de exposição e infecção não detectadas na seleção 

dos participantes poderia levar a alguns resultados positivos para o teste 

avaliado, estava prevista a avaliação mais detalhada de toda criança cujo 

resultado para o QuantiFERON-TB Gold In-tube® fosse positivo. Apenas para 

uma criança deste grupo o resultado do teste foi considerado positivo pelos 

critérios recomendados pelo laboratório fabricante, um menino com oito meses 

de idade, sem contato conhecido para a tuberculose. Este paciente continuou 

em seguimento no Instituto da Criança devido a sua doença de base, 

hipoparatireoidismo, e dez meses após a coleta do exame continuava sem 

sinais clínicos de infecção pelo Micobacterium tuberculosis e sem contato 

conhecido com algum adulto doente. Deste modo, este foi considerado um 

resultado falso positivo neste trabalho. O ideal seria obter uma nova amostra 

de sangue após este período e reavaliar o resultado, mas a expiração da 

validade do teste não permitiu esta abordagem. 

Neste grupo seis (3,2%) crianças apresentaram um resultado 

considerado indeterminado. O teste é considerado indeterminado quando não 

há liberação de interferon-gama pelos linfócitos T estimulados por um 

mitógeno, no caso fitohemaglutinina, ou quando os valores basais de 

interferon-gama, medidos no frasco controle negativo, são maiores que 8 

UI/mL. A incorporação de um controle positivo no QuantiFERON-TB Gold In-

tube® permite avaliar se um determinado indivíduo consegue responder 

adequadamente ao teste, e validar um resultado negativo. O resultado 

indeterminado pode ser conseqüência de alterações na resposta imune do 



 

paciente, ou de erros na realização do teste. Uma vez que o diagnóstico ou a 

exclusão da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis é especialmente 

importante em crianças imunocomprometidas, um resultado negativo precisa 

ser avaliado também quanto à capacidade desta criança responder ao estímulo 

com a liberação do interferon-gama. Deste modo o uso do mitógeno permite 

uma indicação da condição imune da criança sendo testada. Mas um resultado 

positivo após a estimulação com o mitógeno, mostrando a capacidade do 

individuo de responder adequadamente quando avaliado com um teste que 

depende de sua habilidade de resposta dos linfócitos T, não tem relevância 

clínica para o diagnóstico de imunodeficiências, uma vez que ele é 

freqüentemente positivo mesmo em pacientes gravemente 

imunocomprometidos. Como erros técnicos de manipulação das amostras e 

armazenamento podem levar a resultados indeterminados, a conduta ideal 

nestes pacientes, para os quais não há evidencia clínica de imunossupressão, 

seria repetir o teste após a coleta de uma nova amostra. Pelo delineamento 

deste estudo, a coleta de uma nova amostra não foi possível. 

Em crianças, há de se levar em conta que a imunidade celular tende a 

amadurecer com a idade, o que poderia levar ao aumento do número de 

resultados indeterminados principalmente em crianças de baixa idade.  

Bergamini et al. 5 avaliaram o desempenho do teste de liberação de interferon-

gama em 496 crianças de zero a 19 anos de idade, sendo que 315 fizeram o 

QuantiFERON-TB Gold In-Tube®. Neste estudo, 16,4% dos resultados foram 

indeterminados, pela baixa resposta após o estimulo com o mitógeno.  A 

proporção de resultados indeterminados foi maior em crianças menores que 

quatro anos do que naquelas maiores (21,5% vs 0,4% [p<0,001]). A associação 



 

entre a frequência de resultados indeterminados e a idade, quando 

considerada como uma variável continua, foi estatisticamente significante para 

o QuantiFERON-TB Gold In-Tube® (OR: 0,68 [CI 95%: 0,52-0,90]).  

De maneira semelhante, Connell et al. 14 estudando uma população de 

106 crianças com tuberculose ou com alto risco de infecção latente obtiveram 

17 (17%) resultados indeterminados com a utilização do QuantiFERON-TB 

Gold In-Tube®. Porém, neste estudo, 12 (12%) dos resultados foram devidos a 

uma alta dosagem do interferon-gama nos frascos utilizados como controle 

negativo, e apenas cinco (5%) foram associadas a uma resposta inadequada 

ao estimulo com o mitógeno. Em um novo estudo, o mesmo grupo avaliou uma 

outra população de 100 crianças com tuberculose ou com alto risco de infecção 

latente 15. Foram encontrados três (3%) resultados indeterminados, sendo que 

de 16 crianças menores de três anos, duas (12,5%) tiveram um resultado 

indeterminado, uma por resposta inadequada do mitógeno e outra pela alta 

dosagem do interferon-gama no controle negativo. Já entre as 84 crianças com 

mais de três anos, apenas uma (1,1%) apresentou a resposta ao mitógeno 

inadequada. 

Os resultado não são semelhantes em todos os estudos. Lighter et al. 28 

avaliaram 253 crianças com idade média de nove anos, 74 das quais foram 

previamente vacinados com o BCG. Neste estudo, apenas três (1,4%) crianças 

apresentaram resultado indeterminado, todas devido à resposta baixa ao 

mitógeno. A proporção de resultados indeterminados foi semelhante para os 

diferentes grupos etários. Um dado bastante interessante deste estudo é que a 

quantidade de interferon–gama liberada após a estimulação com o mitógeno 

estavam diretamente relacionada com a idade, sendo progressivamente maior 



 

em crianças mais velhas. Em um estudo no qual se avaliaram crianças no 

Nepal e no Brasil, Petrucci et al. 39 encontraram freqüências de resultados 

indeterminados de 3% e 1%, respectivamente. 

Um resultado indeterminado para o QuantiFERON-TB Gold In-Tube® 

não permite definir para aquele indivíduo a presença ou ausência de infecção 

pelo Mycobacterium tuberculosis. No presente estudo todas as seis crianças 

apresentaram o resultado indeterminado por resposta inadequada ao estímulo 

com o mitógeno, e todas tinham menos de quatro anos. Considerando no 

grupo avaliado apenas as crianças menores de quatro anos, no total de 130 

crianças, a freqüência de resultados indeterminados foi de 4,6%. Considerou-

se que esta freqüência de resultados indeterminados não compromete 

significativamente o desempenho do teste, mas exige um maior cuidado 

quando da sua aplicação em crianças de baixa idade, pois, se estas crianças 

fossem apenas submetidas à versão simplificada do teste, no qual não se 

utiliza o controle positivo com o mitógeno, estes resultados seriam falsamente 

interpretados como negativos. Assim, sempre que o QuantiFERON-TB Gold In-

Tube® for utilizado para o diagnóstico em crianças deve ser feito em sua forma 

completa, com a utilização do mitógeno como controle positivo, em particular 

naquelas menores de quatro anos de idade.  

Na seleção do grupo de crianças com infecção pelo Mycobacterium 

tuberculosis não foram diferenciadas aquelas com doença ativa das que tinham 

infecção latente. Todas as crianças tinham um contato bem estabelecido com 

um adulto bacilífero, e foram consideradas infectadas pelos médicos 

responsáveis pelo seu atendimento, sendo indicada utilização de profilaxia ou 

esquema tríplice para o tratamento se houvesse quadro clínico compatível. 



 

Neste grupo, em apenas duas crianças a micobactéria foi identificada e 

cultivada, uma em líquor e a segunda em escarro. Para duas (18,1%) crianças 

o resultado do QuantiFERON-TB Gold In-Tube® foi considerado negativo, 

ambas com o diagnóstico de doença pulmonar. A primeira tinha 31 meses de 

vida, referia contato com um tio bacilífero, apresentava tosse, febre e adinamia, 

e ao exame radiológico a presença de imagem persistente de condensação em 

parênquima pulmonar. Esta criança teve baciloscopia e cultura de escarro 

positiva para a micobactéria. A segunda criança tinha oito meses, e contato 

hospitalar com um adulto bacilífero. Evoluiu com febre mantida e ao exame 

radiológico havia a presença de condensação persistente e progressiva de 

parênquima pulmonar, com a presença de adenomegalia hilar em exame 

tomográfico de tórax. A prova cutânea da tuberculina apresentou uma 

enduração de 23 mm, e a criança mostrou uma boa resposta ao tratamento 

com o esquema tríplice. A pesquisa microbiológica em escarro ou secreção 

gástrica não foi realizada para esta criança.  

A pequena casuística não permite inferir que a idade menor de quatro 

anos destas crianças tenha sido um fator determinante para o resultado 

negativo do teste. E estas duas crianças apresentaram uma resposta 

adequada de liberação de interferon-gama quando estimuladas com a 

fitohemaglutinina, indicando a capacidade de seus linfócitos T de responder ao 

estímulo. Todas as outras nove crianças apresentaram resultado positivo para 

o QuantiFERON-TB Gold In-Tube®, com altas dosagens de interferon-gama. É 

importante salientar que oito destas crianças tinham idade superior a quatro 

anos.  



 

Avaliou-se a sensibilidade e a especificidade do QuantiFERON-TB Gold 

In-Tube® considerando dois parâmetros diferentes. Primeiro foi utilizado o 

critério preconizado pelo teste, que é a diferença entre os valores do controle 

negativo, representando o nível basal do interferon-gama, e os valores após a 

estimulação específica. O laboratório fabricante estabelece como critério de 

positividade do teste que esta diferença seja de pelo menos 0,35 UI/mL. Depois 

considerou-se apenas a dosagem de interferon-gama obtida após a 

estimulação com os antígenos específicos do Micobacterium tuberculosis.  

Foram obtidas duas curvas ROC, uma para cada parâmetro avaliado. 

Na obtenção da curva ROC para as diferenças de dosagens entre os 

dois frascos, o programa estatístico determinou o valor de 0,305 UI/mL como o 

ponto de corte mais adequado para esta população. Este valor é muito 

semelhante ao valor de 0,35 UI/mL utilizado como padrão pelo QuantiFERON-

TB Gold In-Tube® para definir o resultado positivo. Com a utilização de valores 

iguais ou maiores a 0,305 UI/mL de interferon-gama, a sensibilidade do teste 

foi de 81,82% e a especificidade de 98,88%, o valor preditivo positivo de 81,8% 

e valor preditivo negativo de 98,9%. Utilizando-se este critério, o teste se 

mostra muito útil na avaliação de crianças com suspeita de infecção pelo 

Mycobacterium tuberculosis. 

Quando utilizado predominantemente em adultos, uma revisão 

sistemática38 mostrou resultados de sensibilidade variando em 16 diferentes 

estudos entre 55% e 88% (sensibilidade do conjunto dos trabalhos de 78%) 

com a utilização da versão QuantiFERON-TB Gold®, na qual o sangue é 

coletado em seringa com anticoagulante e depois exposto à estimulação com 

antígenos específicos e mitógeno. Na versão utilizada neste estudo, o 



 

QuantiFERON-TB Gold In-Tube®, o sangue é coletado diretamente nos frascos 

já revestidos com os antígenos específicos ou com o mitógeno. Para esta 

versão do teste, a sensibilidade em seis estudos diferentes variou entre 64% e 

93% (sensibilidade do conjunto de trabalhos de 70%). Estes resultados obtidos 

com a utilização do teste em adultos são muito próximos dos resultados deste 

estudo. Do mesmo modo, esta mesma revisão sistemática 38 identificou oito 

estudos nos quais os participantes tinham recebido anteriormente a vacina 

BCG, nos quais a especificidade do teste variou de 89% a 99% (especificidade 

do conjunto de estudos de 96%), mais uma vez resultados muito próximos aos 

que aqui foram obtidos. 

Os estudos feitos em crianças são mais difíceis de serem comparados, 

porque a seleção da população estudada difere muito entre eles. Em estudo 

publicado recentemente, Bianchi et al. 6 avaliaram na Itália 336 crianças  e 

adolescentes com menos de 16 anos utilizando o QuantiFERON-TB Gold In-

Tube®. Cerca de 55% destas crianças tinham sido vacinadas com o BCG, o 

restante ou não era vacinado (8%) ou a informação era desconhecida (37%). 

Neste estudo, a sensibilidade do teste foi de 93,8% e a especificidade de 

90,9%. Kampmann et al. 25 avaliaram 209 crianças e adolescentes com menos 

de 16 anos com doença ativa ou infecção latente. A idade média dos 

participantes foi de 9,2 anos para aquelas com tuberculose e 6,9 anos para 

aquelas com infecção latente. A maioria (142[68%]) havia recebido 

anteriormente o BCG. Em um subgrupo  de 25 deste estudo, as quais tinham 

doença comprovada por exame microbiológico positivo, a sensibilidade do 

QuantiFERON-TB Gold In-Tube® para o diagnóstico da tuberculose foi de 

80%. Neste estudo, os autores concluem que o teste não é melhor do que a 



 

prova cutânea da tuberculina para o diagnóstico da doença ou da infecção 

latente. 

Connell et al. 15 avaliaram 100 crianças na Australia para comparar o 

desempenho no diagnóstico de tuberculose de dois testes de liberação de 

interferon-gama por linfócitos T e da prova cutânea da tuberculina. Definiu-se 

como infecção latente a presença de um teste cutâneo positivo e ausência de 

sinais radiológicos de tuberculose, e doença ativa a presença de um teste 

cutâneo positivo e a presença de sintomas e/ou alterações radiológicas 

sugestivas da doença, ou ainda a identificação da micobacteria em escarro ou 

secreção gástrica. Neste estudo, a sensibilidade do QuantiFERON-TB Gold In-

Tube® foi de 89% quando utilizado no grupo de crianças com doença ativa e 

de 47% quando aplicado nas crianças diagnosticadas com infecção latente. Se 

restrito ao grupo de crianças com contato conhecido com adulto bacilífero, a 

sensibilidade do teste para infecção latente foi de 59%. Neste estudo, a 

especificidade foi de 90%. 

Detjen et al. 18 estudaram a utilização do QuantiFERON-TB Gold In-

Tube® em crianças na Alemanha, onde há uma baixa incidência de 

tuberculose. Foram incluídas no estudo 73 crianças com idade média de 39 

meses, sendo 28 crianças com infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 

confirmada microbiologicamente. Neste estudo, a sensibilidade do teste foi de 

93% (IC 95% 77% a 99%) e a especificidade de 100% (IC 95% 91% a 100%). 

A diferença de resultados nos estudos citados deve-se principalmente 

aos critérios adotados para se definir a presença de infecção. Quando se 

considera um grupo de crianças com doença, particularmente quando há 

confirmação microbiológica, a variação dos resultados é menor e a 



 

sensibilidade geralmente está na faixa entre 80% a 90%. Já na avaliação das 

crianças com infecção latente, onde os critérios são mais variáveis e incluem o 

resultado do teste cutâneo com a tuberculina, a variação encontrada na 

sensibilidade é muito maior. Os resultados obtidos no presente estudo são 

comparáveis àqueles encontrados nos estudos que contém uma casuística 

formada predominantemente por adultos, e com aqueles realizados com 

crianças nas quais a infecção é confirmada por exames microbiológicos. 

Obteve-se também uma segunda curva ROC para as dosagens de 

interferon-gama após a estimulação com os antígenos específicos. O objetivo 

era avaliar se este valor poderia ser utilizado como um critério diagnóstico da 

infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Para este parâmetro, o programa 

estatístico determinou o valor de 0,185 UI/mL como o ponto de corte mais 

adequado para esta população. Como os valores médios da dosagem de 

interferon-gama após estimulação específica são muito baixos no grupo de 

crianças não infectadas, de 0,13 UI/mL, e praticamente não diferem dos 

valores médios obtidos no controle negativo, de 0,10 UI/mL, a utilização de um 

ponto de corte de 0,185 UI/mL determina uma sensibilidade de 90,91% e uma 

especificidade de 84,83% para o teste. Porém o valor preditivo positivo do teste 

para este valor de corte é muito baixo, de apenas 27%, limitando a sua 

utilização na diferenciação das crianças infectadas daquelas sem infecção. 

Assim, apesar da comparação entre a duas curvas ROC não mostrar diferença 

significativa entre elas, a dosagem do interferon-gama após a estimulação com 

os antígenos específicos não é um valor adequado e não pode substituir a 

utilização das diferença entre o controle negativo e a dosagem após 

estimulação com o antígeno específico. 



 

O desempenho do QuantiFERON-TB Gold In-Tube® em crianças é 

bastante favorável, porém a sensibilidade de 81,82% não faz dele o teste 

definitivo para o diagnóstico da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Ele 

representa uma ferramenta a mais na elucidação diagnóstica, mas não 

prescinde dos exames microbiológicos nem da avaliação cuidadosa clínica e 

epidemiológica. Por outro lado, por ter uma alta especificidade, um resultado 

positivo do teste pode ser utilizado para justificar a introdução do tratamento ou 

da profilaxia, quando indicados. A incorporação da teste na rotina diagnóstica 

da avaliação da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis em crianças também 

permitiria uma maior rapidez nas decisões, pois o resultado pode ser obtido em 

até 24 horas. 

Mas as indicações e restrições à utilização do teste em crianças ainda 

precisam ser mais bem exploradas. Há a necessidade de se determinar de 

maneira mais precisa a frequência de resultados indeterminados, 

particularmente nas crianças de baixa idade. A grande variação desta 

frequência encontrada em diferentes trabalhos parece sugerir que possa haver 

outros fatores implicados, além da idade. Este conhecimento é importante para 

se determinar outras condições que interfiram com o teste, e eventuais 

restrições ao seu uso. 

Um grande campo de pesquisa é a eventual utilização do teste no 

controle do tratamento da tuberculose. Alguns autores aventam a possibilidade 

de que exames seriados, realizados ao longo do tratamento de um paciente 

com tuberculose, poderiam mostrar uma diminuição da liberação de interferon-

gama, que estaria associada com a eficácia da terapêutica. Também merece 

uma investigação cuidadosa a hipótese de que um teste positivo pode 



 

negativar após um tratamento efetivo, servindo como controle de cura. Não há 

dados sobre a utilização do teste em pacientes com doença causada por 

Mycobacterium tuberculosis multirresistente, determinando se este pode ser 

um fator de alteração de sua acurácia diagnóstica. 

Crianças imunocomprometidas estão sob maior risco de adoecer após 

uma infecção pela micobacteria. Neste grupo a utilização do teste cutâneo da 

tuberculina pode estar muito comprometida, e se o QuantiFERON-TB Gold In-

Tube® mantiver as sensibilidades e especificidades encontradas no presente 

estudo, sua utilidade seria enorme. Porém diferentes comprometimentos do 

sistema imunológico podem determinar respostas diferentes ao teste. 

Pacientes com comprometimento predominantemente humoral precisam ser 

avaliados separadamente daqueles com comprometimento predominantemente 

celular ou combinado. Estes grupos de crianças ainda não foram devidamente 

abordados pelos estudos atuais. 

Há um vasto campo para a pesquisa da utilização do QuantiFERON-TB 

Gold In-Tube® na população pediátrica. Os resultados do presente estudo 

podem ser considerados promissores e devem estimular ao uso cada vez mais 

frequente de teste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – CONCLUSÕES 

 



 

 

6 – Conclusões 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo permitem chegar às seguintes 

conclusões: 

 

1 – no grupo estudado, o teste mostrou boa acurácia, com sensibilidade de 

81,8% (IC 95% - 48,2% a 97,2%) e especificidade de 98,8% (IC 95% - 96,0 a 

99,8%) para o diagnóstico da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, 

concluindo-se que ele pode ser utilizado na rotina diagnóstica de crianças 

comunicantes de um indivíduo bacilífero; 

 

2 – neste estudo, o valor preditivo positivo do teste foi de 81,8% (IC 95%: 

46,3% a 97,4%) e o valor preditivo negativo foi de 98,9% (IC 95%: 96,0% a 

99,8%), indicando que um resultado negativo do teste para uma criança sem 

manifestações clínicas e radiológicas compatíveis com tuberculose indica uma 

probabilidade muito baixa de infecção, concluindo-se que este teste pode ser 

utilizado com razoável segurança para descartar a infecção nestas crianças; 

 

3 - no grupo estudado, a construção da curva ROC definiu como melhor ponto 

de corte para a diferença das dosagens de interferon-gama nos frascos de 

controle negativo das dosagens obtidas após a estimulação com os antígenos 

específicos, o valor de 0,305 UI/mL, semelhante ao adotado como referência 

pelo laboratório fabricante e utilizado no diagnóstico de adultos. Deste modo, 

conclui-se que este valor também é adequado como referência para crianças; 



 

4 – a freqüência de resultados indeterminados em crianças menores de quatro 

anos de idade de 4,6% encontrada na população estudada não invalida a 

utilização do teste para este grupo de crianças, mas implica que o teste deva 

sempre ser realizado na sua forma completa, com a utilização de um mitógeno 

como controle positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A – Resumo dos achados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais no grupo 

de crianças com infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. 

 

 

 

 

 



 

 

Paciente Sexo Idade 
(meses) 

Tipo de 
infecção 

  Sintomas 
Clínicos 

Alterações 
Radiológicas 

PPD Microbiologia Tratamento Resultado do 
QuantiFERON 

ID01 F 59 Infecção 
latente 

Domiciliar Presentes Ausentes 18 Negativa Quimioprofilaxia Positivo 

ID02 F 120 Infecção 
latente 

Domiciliar Ausentes Ausentes 15 Negativa Quimioprofilaxia Positivo 

ID03 F 8 Meningite Domiciliar Presentes Ausentes NR Mycobacterium 
tuberculosis 

isolado em 
líquor 

Esquema 
tríplice 

Positivo 

ID04 F 48 Infecção 
latente 

Domiciliar Presentes Ausentes 15 Negativa Quimioprofilaxia Positivo 

ID07 M 8 Doença 
pulmonar 

Hospitalar Presentes Presentes 23 Negativa Esquema 
tríplice 

Negativo 

ID09 M 31 Doença 
pulmonar 

Domiciliar Presentes Presentes 21 Negativa Esquema 
tríplice 

Positivo 

ID10 M 84 Infecção 
latente 

Domiciliar Ausente Ausentes 15 Negativa Quimioprofilaxia Positivo 

ID11 M 64 Infecção 
latente 

Domiciliar Ausente Ausentes 10 Negativa Quimioprofilaxia Positivo 

ID13 F 31 Doença 
pulmonar 

Domiciliar Presentes Presentes NR Mycobacterium 
tuberculosis 

isolado em 
secreção 
pulmonar 

Esquema 
tríplice 

Negativo 

ID15 F 132 Pericardite Domiciliar Presentes Presentes 10 Negativa Esquema 
tríplice 

Positivo 

ID82 F 59 Infecção 
latente 

Domiciliar Ausente Ausentes 11 Negativa Seguimento 
clínico 

Positivo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B - Dados gerados pelo programa computacional ( MedCalc versão 

10.1.2) com os valores obtidos para sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo para diferentes possibilidades de 

ponto de corte dos resultados da diferença entre a dosagem de interferon-

gama nos frascos controles e após a estimulação com antígeno específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C - Dados gerados pelo programa computacional ( MEdCalc v. 10.1.2) 

com os valores obtidos para sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e valor preditivo negativo para os diferentes valores da dosagem de 

interferon-gama após a estimulação com antígeno específico. 
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