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Epidemiologia molecular da tuberculose no Brasil: uma 
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A tuberculose (TB), doença causada principalmente 
pelo Mycobacterium tuberculosis (MTB), continua a ser 
a principal ameaça à saúde global, apesar dos esforços 
para conter a epidemia. Em 2015, havia cerca de 10,4 
milhões de novos casos de TB no mundo, matando 
mais pessoas do que o HIV e a malária. No cenário 
internacional, embora a taxa de incidência de TB tenha 
diminuído, nos últimos nove anos, de 41,5 para 33,6 
casos/100.000 habitantes, no ano de 2000, o Brasil 
ocupava a 20ª posição na lista dos 22 países altamente 
atingidos pela doença, os quais são responsáveis 
por 80% do número total de casos novos de TB 
globalmente. Outra questão emergente é o aumento 
de TB multirresistente (MDR-TB), resistente pelo menos 
à isoniazida e rifampicina (RIF), os dois medicamentos 
anti-TB mais poderosos. Em 2015, havia uma estimativa 
de 480.000 novos casos de MDR-TB1.

O controle da TB requer uma coordenação 
complexa entre o diagnóstico precoce e a quimioterapia 
eficiente para interromper sua cadeia de transmissão2. 
É nesse aspecto que a pesquisa translacional (TR) 
visa melhorar a saúde do público, por meio de uma 
integração multidirecional e multidisciplinar de pesquisa 
básica, pesquisa orientada ao paciente e pesquisa de 
base populacional como o processo de passagem "do 
laboratório ao leito do doente"3,4. Assim, a TR está 
basicamente voltada para a inovação nas principais 
áreas de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Nesta nova era de monitoramento da TB no mundo, 
ferramentas de biologia molecular são utilizadas 
para melhorar o diagnóstico precoce. A Organização 
Mundial da Saúde recomendou o teste rápido 
denominado Xpert® MTB/RIF (Cepheid; Sunnyvale, 
CA, EUA), realizado no GeneXpert® (Cepheid), que 
detecta a presença de MTB, e testes de resistência 
ao medicamento RIF. Um método de última geração 

chamado Xpert MTB/RIF Ultra e uma nova plataforma 
de diagnóstico chamada GeneXpert Omni estão em 
processo de desenvolvimento, juntamente com nove 
medicamentos (bedaquilina, delamanida, linezolida, 
PBTZ169, pretomanida, Q203, dose elevada de RIF, 
rifapentina e sutezolida), que estão em fases avançadas 
de testes clínicos para o tratamento de TB suscetível a 
drogas, TB resistente a drogas ou infecção latente de 
TB1. No entanto, a avaliação para a introdução do 
Xpert® no Brasil ainda está em andamento.

Existem três outros métodos de genotipagem, 
amplamente utilizados para diferenciar cepas de MTB: 
Spacer oligotyping (espoligotipagem), polimorfismo 
de comprimento de fragmento de restrição IS6110 e 
o padrão ouro, Unidades repetitivas intercaladas de 
micobactérias 24 loci – número variável de repetições 
em tandem (MIRU-VNTR); entre esses, os dois últimos 
são mais discriminatórios e tradicionalmente aplicados a 
estudos de transmissão e surto de TB. Com o avanço da 
tecnologia de sequenciamento de nova geração (NGS), a 
comunidade científica dos países desenvolvidos abraçou 
a Era Genômica, pois ela se tornou mais acessível e 
pode ser aplicada ao estudo da epidemiologia molecular 
de alta resolução da TB, evolução da resistência aos 
medicamentos, virulência e filogenômica por meio da 
identificação de polimorfismos de nucleotídeo único e 
pequenas inserções e deleções (Indels). Sequenciamento 
Completo do Genoma (WGS) tem rendido resultados 
mais confiáveis usando o NGS para entender a dinâmica 
de transmissão, ao invés de 24 loci MIRU-VNTR, sendo 
também capaz de prever (in silico) a genotipagem por 
espoligotipagem5. Em outras palavras, a análise de dados 
por WGS, utilizando ferramentas de bioinformática, é 
sugerida para substituir as técnicas genotípicas e, em 
uma perspectiva de longo prazo, também os testes  
fenotípicos. 
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O WGS é a abordagem mais refinada e precisa 
para estudar a epidemiologia da TB. Apesar da maior 
acessibilidade6,7, ainda não é introduzido na comunidade 
brasileira como uma ferramenta importante para melhorar 
a vigilância da TB no Programa Nacional de Controle 
da TB (PNCT). Na verdade, o Brasil ainda não abraçou 
a Era Genômica, e os estudos genotípicos ainda se 
restringem principalmente à pesquisa. Além disso, entre 
as cinco Regiões do Brasil, estudos genéticos detalhados 
do MTB foram realizados nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, enquanto muito pouco se sabe sobre a 
estrutura genética do MTB nas Regiões Norte e Nordeste, 
que registram alta incidência de TB.

Ferramentas moleculares devem ser aplicadas no 
diagnóstico de rotina e investigação epidemiológica 
de casos de TB, como observado em Cingapura, 
uma cidade-estado do Sudeste Asiático com Índice 
de Desenvolvimento Humano muito alto (0,925) em 
comparação com o Brasil (0,754), ocupando a 5ª 
posição e 79º respectivamente8, com um sistema 
de saúde de primeiro mundo e crescente população 
de imigrantes e turistas. Um estudo conduzido pelo 
Laboratório Central de Tuberculose (LCT) do Hospital 
Geral de Cingapura, que processa pelo menos 75% de 
todas as culturas de TB no país, usando espoligotipagem 
e 24 loci MIRU-VNTR, demonstrou que Cingapura tem 
uma distribuição grande e heterogênea de cepas de 
MTB, com possível transmissão cruzada nos últimos 
anos9. Com base nesses resultados, um programa 
universal de tipagem do complexo MTB, juntamente 
com investigações de contato avançado foram criados 
para uma maior compreensão da dinâmica de 
transmissão de TB localmente. Em 2016, foi realizado 
um treinamento no CTL sobre "tipagem molecular 
de Tuberculose-espoligo-rifampicina-isoniazida" (TB-
SPRINT)10, genotipagem baseada em espoligotipagem 
automática e detecção MDR com aparelho Luminex, 
simultaneamente, foram observados os benefícios 
da TR tendo o LCT como modelo para estratégia de 
controle da TB. Existem resultados de testes fenotípicos 
e genotípicos para todos os pacientes com TB. Nesse 
momento, a pergunta pertinente é "O que falta para 
que isso seja aplicável no Brasil?".

A mesma questão surgiu em um curso colaborativo 
organizado pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e a Harvard TH Chan Escola de Saúde Pública 
em 2015. Após mapear os possíveis problemas de TB 
enfrentados pela população do Rio de Janeiro, o grupo 

de TB indicou a necessidade de mudanças nos aspectos 
estruturais e organizacionais do cuidado, e também 
forneceu suporte prático para seu aprimoramento. 
Observou-se que uma técnica essencial para o 
diagnóstico de rotina da TB envolve a cultura de MTB 
de crescimento lento, com duração superior a duas 
semanas, a partir da qual o diagnóstico da TB geralmente 
é realizado por indicações clínicas como esfregaço 
(baciloscopia) ou exames de radiografia. Embora, a 
cultura ainda seja o método de referência para testes de 
suscetibilidade a medicamentos e detecção de casos de 
TB pulmonar paucibacilar, concordou-se com o ditado 
popular prevalente no meio acadêmico, destacando os 
problemas relacionados ao diagnóstico de TB no Brasil: 
"O Brasil não tem cultura para solicitar Cultura de TB ". 
Além disso, o problema de casos subnotificados sugere 
que também é necessário mudar os cuidados básicos de 
saúde para o diagnóstico precoce.

Apesar da crise econômica e política no Brasil desde 
o passado recente, há uma razoável disponibilidade de 
mão de obra qualificada e equipamentos para realizar 
análises genéticas e baseadas em WGS. Do Norte ao 
Sul do Brasil, existem instituições tradicionais atuando em 
áreas que podem servir de apoio ao PNCT. Assim, pela 
abordagem da TR, a união entre a pesquisa básica da TB e 
a sua rotina pode desencadear o controle da doença com 
sucesso no Brasil. Além de sugerir estratégias e atualizar 
continuamente os profissionais das unidades básicas de 
saúde para prevenção da TB, há a necessidade de iniciar 
a implantação da genotipagem (e posteriormente WGS) 
como exames de rotina para diagnóstico e vigilância da 
TB, e de criar grupos capazes de rastrear a transmissão 
em cadeia e surtos, ou para buscar de maneira rápida 
de qualquer genótipo particular no sistema de controle 
epidemiológico. 

Para tanto, a Rede Brasileira de Pesquisa em 
Tuberculose (REDE-TB) vem abrindo possibilidades "do 
laboratório ao leito do doente" da TR na TB. A REDE-TB é 
uma organização não governamental sem fins lucrativos, 
preocupada não apenas com o desenvolvimento de novos 
medicamentos, novas vacinas, novos testes diagnósticos 
e nova TB, mas também com a validação dessas 
inovações tecnológicas, de sua comercialização no Brasil 
e/ou sua implementação na PNCT. É com esse lema de 
compartilhamento de conhecimento e colaboração entre 
instituições sobre a epidemiologia molecular da TB, que 
se almeja avançar em uma direção que beneficiará o 
PNCT brasileiro.
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