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OBJETIVOSObjetivo geral:
Avaliar a resistência aos anti-tuberculostáticos detectada pelo teste rápido
molecular e o teste de sensibilidade nas culturas em meio Ogawa.
Objetivo específico:
Avaliar a concordância entre a resistência a rifampicina pelo teste rápido
molecular e pelo crescimento em meio de cultura Ogawa.
Avaliar o tempo entre a entrada da amostra e a liberação do resultado do teste
de sensibilidade aos anti-tuberculostáticos.

A tuberculose é uma doença que afeta principalmente os pulmões, cujo agente
etiológico é Mycobacterium tuberculosis. Para combater essa infecção, o
Ministério da Saúde preconiza o tratamento com a utilização de quatro drogas:
rifampicina (R), isoniazida (H), pirazidamida (Z) e etambutol (E), além da
estreptomicina (S) usada em casos especiais.(1) A descoberta e o uso da
estreptomicina em 1940 desencadeou o fenômeno da resistência bacilar no
interior da cavidade pulmonar como mecanismo genético de seleção. Em 2005,
o II Inquérito Nacional de Resistência aos Fármacos Antituberculose revelou
tanto o aumento de 4,4% para 6%, nas taxas de resistência primária à
isoniazida, quanto demonstrou o padrão de monorresistência à isoniazida mais
frequente do que monorresistência à rifampicina.(2) A identificação da resistência
aos medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose, é realizada pelos
laboratórios municipais de Manaus, por meio do teste rápido molecular (TRM-
TB), onde se detecta mutações pontuais no DNA do M. tuberculosis que
conferem resistência a rifampicina, além da cultura universal para os todos os
sintomáticos respiratórios. Dessa forma, a identificação da resistência bacilar
aos fármacos de escolha possui não só relevância na terapêutica
individualizada, mas também na epidemiologia da doença e respectivo controle
da estratégia de tratamento.

INTRODUÇÃO

O investimento para detecção precoce de resistência medicamentosa se faz
necessário devido à diferença da suscetibilidade entre as cepas de M.
tuberculosis e ao tempo prolongado de liberação do TS, sobretudo no
Amazonas e Manaus, localidades com grandes taxas de incidência da
doença.

CONCLUSÃO

A pesquisa foi realizada com os exames registrados de 2015 a 2017 na
plataforma gerenciador de ambiente laboratorial (GAL), de amostras que deram
entrada no setor de bacteriologia do laboratório municipal distrital sul de Manaus
– AM, o qual é responsável pelo diagnóstico laboratorial da tuberculose. Em
pacientes sintomáticos com suspeita de tuberculose é realizado o teste rápido
molecular (TRM-TB), que inclui avaliação de resistência à rifampicina. A cultura
universal em meio Ogawa para micobactérias é solicitada para os sintomáticos
respiratórios e os pacientes controles com baciloscopia positiva. Porém, se em
até oito semana não houver crescimento micobacteriano, a cultura é liberada
como negativa. Antes desse tempo, ela pode ser liberada como contaminada ou
como positiva. As culturas com crescimento compatíveis com as características
micobacterianas são enviadas para o Laboratório Central do Amazonas (LACEN)
para realização do teste de sensibilidade aos antituberculostáticos pelo método
das diluições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Durante esse período, observou-se 213 TRM-TB detectados em pacientes
sintomáticos respiratórios (casos novos, retratamentos e contatos), onde se
identificou a resistência para rifampicina em 7 (3,3%). Em relação ao teste
de sensibilidade da cultura (TS) em meio Ogawa, das 315 amostras com
crescimentos positivos, demonstrou-se resistência total em 24 (7,6%), ao
qual 19 (6%) são monorresistentes (8H, 6R e 5S) FIGURA 1 e 5 (1,6%)
birresistentes (1HE, 2 HR e 2 HS) FIGURA 2. Houve 100% de concordância
em relação à resistência da rifampicina entre o Teste Rápido Molecular e
Teste de Sensibilidade realizado na cultura TABELA 1. O tempo médio entre
a entrada da amostra e o resultado do teste de sensibilidade foi de 76,6
dias. Os dados desse projeto demonstram que o perfil de resistência em
Manaus é concordante com o restante do Brasil, onde encontramos a
prevalência da isoniazida e rifampicina. A identificação desse padrão de
resistência mais prevalente possui importância clínica e epidemiológica
como definitiva na alteração de conduta de tratamento para paciente
multidrogarresisente no Plano Nacional de Controle a Tuberculose. (³)
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FIGURA 1. Representa as 19 amostras monorresistentes de Mycobacterium tuberculosis.

FIGURA 2. Representa as 5 amostras birresistentes de Mycobacterium tuberculosis.

BIRRESISTENTES

TABELA 1 . Concordância de resistência à rifampicina entre o Teste Rápido Molecular e o
Teste de sensibilidade.
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Apoio:

TRM RIF resistente TRM RIF sensível

Cultura RIF resistente 7 0

Cultura RIF sensível 0 147


