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RESUMO
ALMEIDA, E. A. Sensibilidade de bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis
as drogas anti tuberculosas avaliadas por duas metodologias em centro terciário de
referência ambulatorial. 2009. 79 f. Tese (Doutorado). Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
O diagnóstico precoce da tuberculose contribui no controle da transmissão do agente pelo
início correto do tratamento. Em centro de referência terciário o diagnóstico da tuberculose
é crucial pelo atendimento de casos quase sempre mais complicados. Neste estudo avaliouse a aplicação rotineira de um método automatizado e outro convencional na determinação
do perfil de sensibilidade a drogas anti-micobacterianas de 126 isolados clínicos de
bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis. O método TSMA foi comparado com
o método das Proporções-TSMP. Os isolados clínicos foram obtidos de pacientes sem
tratamento (NT) e com tratamento quimioterápico. Estes foram divididos em: tratados
anteriormente (RT) e multirresistentes (MDR). Foram avaliadas as seguintes drogas:
Estreptomicina, Hidrazida, Rifampicina e Etambutol. A concordância de resultados entre
TSMP e TSMA, para Rifampicina no grupo NT, foi de 98. 3%, sendo p=1. 000 e Kappa=0.
659. No grupo RT, houve concordância de 94. 3%, sendo p=0. 625 e Kappa=0. 639, no
grupo MR, a concordância foi de 96. 6%, sendo p=0. 625 e Kappa=0. 651. Para Hidrazida,
no grupo NT, a concordância foi de 88. 5%, sendo p=0. 125 e Kappa=0. 408 no grupo RT
foram de 88. 6%, sendo p=0. 625 e Kappa=0. 645 no grupo de pacientes MR, foi de 86,7%,
sendo p=0. 625 e Kappa=0. 053. Para Estreptomicina no grupo NT, a concordância foi de
93. 5%, sendo p=0. 125 e Kappa=0. 635. No grupo RT, foi de 79. 4%, sendo p=0. 016 e
KAPPA=0. 296 no grupo MR, foi de 76,6%, sendo p=0. 453 e Kappa=0. 533. Para
Etambutol, no grupo NT, a concordância foi de 93. 4%, sendo p=0. 125 e Kappa=0. 315, no
grupo RT foi de 94. 3%, sendo p=0. 500 e Kappa=0. 478. No grupo MR, foi de 72. 4%,
sendo p=0. 70ª e Kappa=0. 455. A metodologia automatizada mostrou-se mais rápida que a
convencional na avaliação da sensibilidade das micobactérias em estudo e revelou maior
número de isolados resistentes a antibióticos. O uso da metodologia automatizada no Brasil
é importante em unidade de referência ambulatorial terciária para agilizar a estratégia no
tratamento da tuberculose pulmonar.
Palavras-Chave: Mycobacterium tuberculosis; Teste de sensibilidade; Referência
ambulatorial; Tuberculose pulmonar.
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