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RESUMO 
 

As micobactérias compreendem um grupo de organismos que são heterogêneos em termos 

de metabolismo, crescimento, nicho ambiental, epidemiologia, patogenicidade, distribuição 

geográfica e associação com doenças. O diagnóstico micobacteriológico é atualmente um 

desafio aos laboratórios. Com a descrição de novas espécies de micobactérias nos últimos 

anos, tem sido cada vez mais difícil identificar com precisão estas espécies. Uma questão 

básica na identificação em micobactérias é a diferenciação entre o Complexo 

Mycobacterium tuberculosis e as Micobactérias Não Causadoras de Tuberculose (MNT); no 

entanto tem sido cada vez mais importante a diferenciação das MNT. Em virtude das 

semelhanças fenotípicas e genotípicas, é necessário a aplicação e desenvolvimento de 

metodologias que melhor caracterizem as MNT para que seja possível determinar de forma 

mais precisa a prevalência das diferentes espécies. Além disso, diferentes espécies de 

MNT podem apresentar diferenças no perfil de sensibilidade às drogas terapêuticas, sendo 

que a identificação precisa é crucial para a adoção de terapia medicamentosa adequada. O 

objetivo deste trabalho foi caracterizar os isolados de MNT através da comparação entre 

duas técnicas moleculares, a técnica de PRA-hsp65 e um kit comercial GenoType® 

Mycobacterium CM, usando o método de sequenciamento do gene hsp65 como padrão-

ouro. Foram analisadas 96 isolados e a concordância entre os resultados do PRA-hsp65 e 

do GenoType® Mycobacterium CM foi de 92%. O método molecular PRA-hsp65 mostrou-se 

eficaz na identificação das espécies em 91% das amostras e o GenoType® Mycobacterium 

CM em 92%. Em relação aos custos referentes aos dois métodos, foi possível estabelecer 

que o PRA-hsp65 apresentou um valor final consideravelmente inferior ao do GenoType® 

Mycobacterium CM. No entanto, a técnica comercial necessita um prazo mais curto (2 dias) 

para ser realizada em comparação com a técnica PRA-hsp65 (requer 5 dias). Na nossa 

avaliação, a aplicabilidade do PRA-hsp65 aumenta a qualidade e rapidez do resultado final, 

já que se mostrou discriminatório, de baixo custo e relativamente de fácil execução na 

identificação de micobactérias. É possível concluir que ambas as técnicas moleculares 

avaliadas neste estudo apresentaram uma ótima capacidade de identificação de MNT, 

sendo que a implementação destas técnicas dependerá das características dos diferentes 

laboratórios bem como as necessidades clínicas das diferentes instituições. 

 

Palavras-chave: MNT, Mycobacterium, Biologia Molecular, PRA-hsp65, GenoType® Mycobacterium 

CM, gene hsp65 



 

“ABSTRACT” 
 

EVALUATION OF MOLECULAR TECHNIQUES FOR NON-TUBERCULOUS 

MYCOBACTERIA IDENTIFICATION 

 

Mycobacteria comprise a group of organisms that are heterogeneous in terms of 

metabolism, growth, environmental niche, epidemiology, pathogenicity, geographic 

distribution and disease association. The laboratory diagnosis of mycobacteria is currently a 

challenge to laboratories. Due to the increased description of new species of mycobacteria 

in recent years it is becoming difficult to accurately identify these species. A basic question 

in the identification of mycobacteria is the differentiation between Mycobacterium 

tuberculosis and the Non-Tuberculous Mycobacteria (NTM); however it has been 

increasingly important to differentiate the NTM species. Due to the fact that there are 

phenotypic and genotypic similarities, it is necessary to apply and develop methodologies to 

better characterize the NTM to be able to determine more accurately the prevalence of 

different species. Furthermore, different NTM species may differ in the profile of sensitivity to 

therapeutic drugs, and accurate identification is crucial for the adoption of appropriate drug 

therapy. The objective of this study was to characterize NTM isolates by comparing two 

molecular techniques, the technique of PRA-hsp65 (PCR-Restriction Enzyme Analysis) and 

a commercial kit GenoType® Mycobacterium CM, using the sequencing the hsp65 gene as 

gold standard. We analyzed 96 samples and the concordance between the results of the 

PRA-hsp65 and the GenoType® Mycobacterium CM was 92%. The PRA-hsp65 molecular 

method proved to be effective in 91% of species identification and the GenoType® 

Mycobacterium CM in 92%. Regarding costs for the two methods, we could establish that 

the PRA-hsp65 had a final value considerably lower than the GenoType® Mycobacterium 

CM. However, the commercial technique requires a shorter period (2 days) to be performed 

in comparison with the technique PRA-hsp65 (requires five days). In our evaluation, the 

applicability of the PRA-hsp65 increases the quality and speed of the final result (in relation 

to traditional phenotypic identification or outsourcing in referral centers), and proved to be 

discriminatory, inexpensive and relatively easy to perform the identification of mycobacteria. 

Finally, we conclude that both molecular techniques evaluated in this study showed a great 

capacity for identification of NTM and that the implementation of these techniques. However, 

depend on the characteristics of different laboratories as well as the clinical needs of 

different institutions. 

 

Keywords: NTM, Mycobacterium, Molecular Biology, PRA-hsp65, GenoType® Mycobacterium 

CM, hsp65 gene. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As micobactérias são um grupo de microrganismos de importância 

clínica, já que existem múltiplas espécies que causam diversas infecções em 

humanos, com morbidade e mortalidade importantes (Cantón, 2005). 

Compreendem organismos que são heterogêneos em termos de metabolismo, 

crescimento, nicho ambiental, epidemiologia, patogenicidade, distribuição 

geográfica e associação com doenças (Chimara et al, 2008). 

As micobactérias podem ser subdivididas em dois grandes grupos: o 

Complexo Mycobacterium tuberculosis (CMTB) que compreende as espécies 

M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis – BCG, M. africanum, M. microti, M. caprae 

e M. pinnipedii (Brosch et al, 2002; Euzéby, 2009) e outras que atualmente são 

denominadas Micobactérias Não Causadoras de Tuberculose (MNT) (Ueki et 

al, 2005), sendo descritas 154 espécies e 13 subespécies de micobactérias até 

o momento (Euzéby, 2009). 

Os organismos pertencentes ao gênero Mycobacterium são 

considerados bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR). A coloração de Ziehl-

Neelsen é normalmente utilizada para esfregaços clínicos provenientes de 

indivíduos com suspeita de infecções por micobactérias, principalmente para 

pacientes com suspeita de tuberculose, mas é limitado pela sua falta de 

sensibilidade. Além do BAAR, outros critérios são aplicados para a 

identificação deste gênero, tais como: conteúdo GC (guanina, citosina) do 

DNA, perfil de ácidos micólicos, morfologia e pigmentação das colônias 

isoladas em meio de cultura sólido. O diagnóstico das infecções causadas por 

micobactérias é realizado através da avaliação clínica e radiológica do 

paciente, dos testes intradérmicos (PPD/Mantoux), e laboratorialmente através 

dos métodos de baciloscopia e cultura. Este último método é fundamental para 

a identificação das espécies, através de provas bioquímicas, contudo é 

demorado e, muitas vezes, não permite a diferenciação e caracterização de 

algumas micobactérias dificultando o diagnóstico (Brasil, 2008). 

O Brasil tem um vasto território, e uma considerável parte do país tem 

um clima quente e úmido, condições estas favoráveis ao desenvolvimento de 
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micobactérias (Rocha et al, 2002). Além disso, cada vez mais estão sendo 

identificadas espécies adaptadas a ambientes com condições adversas 

(poucos nutrientes, baixo pH e temperaturas extremas) (De Groote & Huitt, 

2006). 

A alta prevalência de tuberculose em nosso Estado ainda não 

propiciou a possibilidade de estudos locais mais detalhados de doenças 

causadas por outras espécies de micobactérias. Entretanto, a partir do 

aumento de casos de co-infecção TB/HIV, aumentou o interesse em conhecer 

as espécies de MNT que ocorrem mundialmente, sabendo da dificuldade de 

tratamento, da alta morbidade e mortalidade associadas a algumas espécies e 

também da dificuldade de obtenção de dados epidemiológicos locais mais 

precisos. 

Por sua vez, sendo as MNT classificadas quanto a sua capacidade de 

causar doença no homem, torna-se fundamental a identificação dessas 

espécies, já que a conduta médica será diferenciada, levando em consideração 

a espécie, o grau de infecção, a sintomatologia e o estado imunológico do 

paciente associado a outros exames.  

O diagnóstico micobacteriológico é atualmente um desafio. Com a 

descrição de novas espécies de micobactérias nos últimos anos tem sido cada 

vez mais difícil uma identificação fenotípica precisa. Em virtude das 

semelhanças fenotípicas e genotípicas, é necessário o desenvolvimento e 

aplicação de metodologias que melhor caracterizem as MNT. Dessa forma, 

torna-se possível uma vigilância epidemiológica e adoção de medidas de 

controle adequadas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Esse estudo teve como objetivo geral caracterizar os isolados de 

Micobactérias Não Causadoras de Tuberculose através da comparação entre 

duas técnicas moleculares, a técnica de PRA-hsp65 (PCR- Restriction Enzyme 

Analysis) e Kit comercial GenoType® Mycobacterium CM, utilizando o método 

de sequenciamento do gene hsp65 como padrão-ouro.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

− Sequenciar parcialmente o gene hsp65 para identificação das 

espécies de micobactérias; 

 

− Implementar a metodologia PRA-hsp65 para a identificação molecular 

das espécies de MNT; 

 

− Avaliar o Kit comercial GenoType® Mycobacterium CM (Common 

Mycobacteria) para caracterização de MNT; 

 

− Avaliar os resultados de identificação obtidos por ambas metodologias 

e compará-los com a identificação obtida no sequenciamento; 

 

− Calcular os custos de materiais/insumos na realização de ambas 

metodologias. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Características do gênero Mycobacterium 

 

O gênero Mycobacterium é constituído por um grande e crescente 

número de espécies (Euzéby, 2009). Embora muitas espécies de micobactérias 

sejam saprófitas, estima-se que, pelo menos, 1/3 destas espécies esteja 

associada a doenças causadas no homem e nos animais (Katoch, 2004).  

O nome genérico Mycobacterium foi introduzido por Lehmann e 

Neumann na primeira edição do “Atlas de Bacteriologia” em 1896, para incluir 

as espécies causadoras da hanseníase e da tuberculose (TB), que haviam sido 

classificadas respectivamente como Bacterium leprae e Bacterium tuberculosis 

(apud Wright & Wallace, 1994). A primeira descrição de micobactérias ocorreu 

em 1873, quando o físico norueguês G. A. Hansen descreveu alguns “corpos 

em forma de haste” a partir de material de biópsia de paciente com hanseníase 

(apud Goodfellow & Minnikin, 1984). Em 1882, o físico alemão Robert Koch 

isolou o bacilo da TB humana (apud Palomino et al, 2007). São 

microorganismos aeróbios estritos, imóveis, de morfologia variável (bacilar ou 

cocóide) que não formam esporos e não possuem flagelos nem cápsula 

(Cantón, 2005). 

As micobactérias são diferentes das demais bactérias em uma série 

de propriedades, muitas das quais estão relacionadas com a quantidade e tipos 

de lipídeos complexos (glicolipídeos, ácidos micólicos, arabinogalactano, 

lipoarabinomananos (LAM), peptídeoglicano ⇒ N-glicolilmurâmico) que contêm 

na parede celular (Figura 1). Esta estrutura lipídica pode atingir até 60% do 

peso seco da célula e está associada a profundos efeitos biológicos no 

hospedeiro. A presença de ácidos micólicos na parede celular é responsável 

pela propriedade tintorial mais peculiar destas bactérias: resistência à 

descoloração com álcool-ácido, por isso são denominadas BAAR (Bacilos 

Álcool-Ácido Resistentes) (Cattoir et al, 2004). 
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Figura 1: Parede celular de micobactérias e seus componentes. 

 

As células das micobactérias apresentam crescimento mais lento que 

a maioria das outras bactérias que causam infecção nos seres humanos. Esta 

lentidão parece estar relacionada à absorção mais demorada de nutrientes, 

provavelmente devido à grande quantidade de lipídeos da parede celular 

(Isenberg, 1992). 

Com exceção do M. leprae que não cresce in vitro, as micobactérias 

podem ser subdivididas em dois grandes grupos: as do CMTB e as MNT (Ueki 

et al, 2005). Dentre as MNT podemos citar três importantes grupos: o 

Complexo M. avium (CMA) que agrupa as espécies M. avium, M. avium 

subespécie paratuberculosis, M. intracellulare e M. scrofulaceum, o Complexo 

M. terrae que agrupa as espécies M. terrae, M. nonchromogenicum e M. triviale 

(Brasil, 2008) e o Grupo M. chelonae, composto pelas espécies M. chelonae, 

M. abcessus, M. immunogenum (Brown-Elliott & Wallace, 2002; Pitombo et al, 

2009). 

As micobactérias podem ainda ser classificadas conforme sua 

capacidade de causar doença no homem, em (a) patogênicas, que 

obrigatoriamente causam doença; (b) potencialmente patogênicas, que podem 

causar doença; (c) raramente patogênicas, nunca ou com extrema raridade 
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causam doença. Dentre as micobactérias patogênicas encontram-se as 

espécies M. leprae, M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. 

caprae. Dentre as potencialmente patogênicas destacam-se M. avium, M. 

genavense, M. malmoense, M. simiae, M. avium subsp paratuberculosis, M. 

haemophilum, M. marinum, M. szulgai, M. abscessus, M. chelonae, M. 

intracellulare, M. ulcerans, M. asiaticum, M. fortuitum, M. kansasii, M. 

scrofulaceum, M. xenopi (Tabela 1). Já dentre as MNT, geralmente 

oportunistas, também podem ser classificadas conforme sua capacidade de 

causar doença no homem, como potencialmente patogênicas e raramente 

patogênicas (Brasil, 2008). 

 

Tabela 1: Micobactérias de acordo com patogenicidade em humanos. 

Raramente patogênicas Potencialmente 
patogênicas 

Patogênicas 

M. agri M. komossense M. abscessus M. tuberculosis 
M. aichiense M. lentiflavum M. asiaticum M. bovis 
M. alvei M. lepraemurium M. avium M. africanum 
M. culum M. madagascariense M. celatum M. microti 
M. austroafricanum M. margeritense M. chelonae M. caprae 
M. branderi M. moriokaense M. fortuitum M. leprae 
M. brumae M. mucogenicum M. haemophilum  
M. chitae M. neoaurum M. intracellulare  
M. clorophenolicum M. nonchromogenicum M. kansasii  
M. chubuense M. obuense M. malmoense  
M. conflluentis M. parafortuitum M. genavense  
M. conspicuum M. phlei M. marinum  
M. cookii M. porcinum M. peregrinum  
M. diernhoferi M. poriferae M. paratuberculosis  
M. duvalli M. pulveris M. simiae  
M. fallax M. rhodesiae M. scrofulaceum  
M. farcinogenes M. senegalense M. szulgai  
M. flavescens M. smegmatis M. ulcerans  
M. gilvum M. sphagni M. xenopi  
M. gordonae M. terrae   
M. hassiacum M. thermoresistible   
M. hiberniae M. tokaiense   
M. holderi M. triplex   
M. interjectum M. triviale   
 M. vaccae   

 

Fonte: CGLAB/DEVEP/SVS/MSOGÊNICAS 

 

Desde 1986, muitas novas espécies têm sido descritas. Em 2004 

havia descrição de 114 espécies, conforme a Tabela 2 (Mcnabb et al, 2004). Já 

em 2011, estão descritas 154 espécies e 13 subespécies de micobactérias 

(Euzéby, 2009). 
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Tabela 2: Espécies do gênero Mycobacterium. 

Espécies 
M. abscessus 
M. africanum* 
M. agri 
M. aichiense 
M. album 
M. alvei 
M. asiaticum 
M. aurum 
M. austroafricanum 
M. avium 
M. bohemicum 
M. bonickei 
M. bovis* 
M. branderi 
M. brisbanensee 
M. brumae 
M. canariense 
M. canettii* 
M. capri* 
M. celatum 
M. chelonae 
M. chitae 
M. chlorophenolicum 
M. chubuense 
M. conluentis 
M. conspicuum 
M. cookii 
M. diernhoferi 

M. doricum 
M. duvalii 
M. elephantis 
M. engbaekii 
M. fallax 
M. farcinogenes 
M. flavesecens 
M. fortuitum 
M. frederiksbergense 
M. fuerthensis 
M. gadium 
M. gastri 
M. genavense 
M. gilvum 
M. goodii 
M. gordonae 
M. haemophilum 
M. hassiacum 
M. heckeshornense 
M. heidelbergense 
M. hiberniae 
M. hodleri 
M. holsaticum 
M. houstonense 
M. immunogenum 
M. interjectum 
M. intermedium 
M. intracellulare 

M. kansasii 
M. komossense 
M. kubicae 
M. lacticota 
M. lacus 
M. lentiflavum 
M. leprae 
M. lepraemurium 
M. madascariense 
M. malmoense 
M. margeritense 
M. marium 
M. monacense 
M. moriokaense 
M. mucogenicum 
M. murale 
M. nebraskiae 
M. neoaurum 
M. neworleanese 
M. nonchromogenicum 
M. novocastrense 
M. obuense 
M. palustre 
M. paraffinicum 
M. parafortuitum 
M. parmense 
M. peregrinum 
M. petroleophilum 

M. phlei 
M. pinipedi 
M. porcinum 
M. poriferae 
M. pulveris 
M. rhodesiae 
M. scrofulaceum 
M. senegalense 
M. septicum 
M. seriolae 
M. sherrisii 
M. shimoidei 
M. shottsii 
M. simiae 
M. smegmatis 
M. sphagni 
M. szulgai 
M. terea 
M. thermoresistible 
M. tokaiense 
M. triples 
M. triviale 
M. tuberculosis* 
M. tusciae 
M. ulcerans 
M. vaccae 
M. visibile 
M. wolinskyi 
M. xenopi 

114 espécies 
* Micobactérias do complexo M. tuberculosis  

Fonte: Mcnabb et al, 2004 

 

A discriminação das espécies pertencentes aos diferentes grupos é 

importante para estudos epidemiológicos, a fim de predizer a susceptibilidade a 

antimicrobianos e ter reconhecida sua importância médica (Viana - Niero et al, 

2008). 

 

3.2. Micobactérias Não Causadoras de Tuberculose (MNT) 

 

As espécies de MNT estão amplamente distribuídas na natureza e 

têm sido isoladas de diversas fontes ambientais, como solo, poeira, pedras 

bioaerossóis, água natural, água potável e soluções cirúrgicas e/ou de animais 

(Carson et al, 1978; Katoch, 2004; De Groote & Huitt, 2006). Algumas espécies 

são encontradas na própria microbiota epidérmica e nos tratos respiratório e 

gástrico-intestinal dos seres humanos (Brasil, 2008).  
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Existem poucas evidências da possibilidade de transmissão pessoa a 

pessoa, com exceção de equipamentos médicos ou estéticos (clínico-

cirúrgicos) inadequadamente limpos e esterilizados (Saiman, 2004). Infecções 

hospitalares e surtos causados por desinfecção/esterilização inadequadas de 

dispositivos médicos ou contaminação ambiental de medicamentos também já 

foram descritas (Padoveze et al, 2007; Cardoso et al, 2008; Viana-Niero et al, 

2008; Duarte et al, 2009). Essas infecções têm sido facilitadas principalmente 

em hospitais, onde os pacientes com imunidade reduzida estão mais expostos. 

No entanto, parece que a infecção por MNT pode quase que exclusivamente 

estar associada a micobactérias ambientais que se adaptaram a seres 

humanos (Senna et al, 2008).  

A capacidade das MNT em produzir doença está claramente 

documentada na literatura e sua importância vem aumentando 

progressivamente, com isolamentos de diferentes espécies nos laboratórios de 

micobactérias (Falkinham, 1996; ATS, 1997; De Groote & Huitt, 2006). 

As micobactérias são prevalentes em biofilmes (Schulze-Robbecke & 

Buchholtz, 1992), sendo relativamente resistentes a agentes como 

glutaraldeído e formaldeído (Wilson et al, 2001; Pitombo et al, 2009). A 

formação de biofilme sobre as superfícies sólidas favorece às MNT a 

persistirem no ambiente, apesar de seu crescimento lento. Além disso, em 

função da parede rica em ácidos micólicos e ácidos graxos, fica dificultada a 

penetração de desinfetantes na matriz extracelular (Brennan, 2003). A limpeza 

mecânica adequada pode prevenir a formação de biofilme e adesão bacteriana 

(Goller & Romeo, 2008). 

A presença de micobactérias ambientais nesses biofilmes pode 

causar impactos na saúde humana e podem ser responsáveis por infecções e 

surtos de doenças, devido a problemas de contaminação (Senna et al, 2008). 

Como mencionado anteriormente, as micobactérias também podem 

ser isoladas de água potável tratada, sistemas de água em hospitais e clínicas, 

centros de hemodiálise e piscinas. Devido à sua resistência intrínseca ao cloro 

e a outros desinfetantes químicos frequentemente utilizados para tratamento de 

água, as micobactérias têm sido capazes de colonizar uma ampla extensão de 

superfícies em hospitais, fábricas e áreas residenciais (Bland et al, 2005).  
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Estudos demonstraram que M. chelonae isolada de líquidos 

peritoneais de pacientes e máquinas de diálise peritoneal foi capaz de se 

multiplicar em água destilada comercial a 25 °C (Carson et al, 1978). Além 

disso, a amostra de M. chelonae ATCC 14472, por exemplo, é capaz de manter 

a viabilidade e multiplicar-se por no mínimo 30 dias em água destilada a 25 °C 

(Carson et al, 1988). 

As MNT podem ser classificadas de acordo com seu crescimento. A 

distinção entre as espécies com crescimento lento e rápido é determinada 

pelos seguintes critérios: (a) As espécies de crescimento lento requerem 

aproximadamente 30 dias para produzir colônias visíveis em meios ricos; b) As 

espécies de crescimento rápido evidenciam crescimento em menos de 7 dias. 

Certas espécies são intermediárias quanto à velocidade de crescimento (Primm 

et al, 2004). 

Algumas espécies de Micobactérias de Crescimento Rápido (MCR) 

foram reunidas em três grupos: (i) grupo M. fortuitum, composto pelas espécies 

M. fortuitum, M. peregriunum, M. mucogenicum, M. senegalense, M. 

mageritense, M. septicum, M. houstonense, M. bonickei; (ii) grupo M. chelonae, 

composto pelas espécies M. chelonae, M. abcessus, M. immunogenum (iii) 

grupo M. smegmatis, composto pelas espécies M. smegmatis, M. woliskyi, M. 

godii (Brown-Elliott & Wallace, 2002). 

Em 1958, Runyon propôs uma classificação das MNT em quatro 

grupos baseada na pigmentação e tempo de crescimento das colônias. Os 

quatro grupos estão representados na Tabela 3 (Runyon, 1959). 
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Tabela 3. Classificação das micobactérias de acordo com tempo de crescimento e 

pigmentação das colônias. 

Grupo 
Tempo de 

Crescimento 
Característica da 

cultura Pigmentação 

 
I Fotocromógenas 

As culturas desenvolvem pigmento amarelo 
somente quando expostas à luz. Ex.:           
M. kansasii, M.marinum. 

II Escotocromógenas 
As culturas desenvolvem pigmento tanto na 
presença da luz como no escuro. Ex.:          
M. gordonae, M. szulgai. 

III 

Crescimento 
lento 

Acromógenas As culturas não produzem pigmento. Ex.:     
M. avium, M. terrae. 

IV Crescimento rápido As culturas podem ser pigmentadas ou não. 
Ex.: M. fortuitum, M. chelonae. 

Adaptado de Runyon, 1959. 

 

Atualmente, é muito importante entender as associações entre os 

casos de micobacterioses e as espécies de micobactérias no Brasil, pois as 

infecções por esses microrganismos têm aumentado e causado surtos em 

hospitais, principalmente quando relacionados a procedimentos cirúrgicos 

(Senna et al, 2008). As espécies de crescimento rápido, como M. abscessus e 

M. fortuitum, tem-se mostrado importantes patógenos em surtos relacionados a 

procedimentos cirúrgicos e estéticos, como implante de próteses mamárias e 

lipoaspiração (Hinrichsen et al, 2007). 

 

3.3. Infecção e Doença  

 

As MNT potencialmente patogênicas podem causar diversas formas 

de doença, em particular em pacientes imunocomprometidos, que incluem 

infecções pulmonares, linfadenites, infecções cutâneas, nas articulações, 

disseminadas e relacionadas a cateter (Saiman, 2004; Iseman & Marras, 2008). 

Na ausência de evidências de transmissão de pessoa a pessoa, especula-se 

que os humanos sejam infectados de amostras ambientais, via aerossol 

(Falkinham, 1996). 

Nem todas as espécies de MNT causam igualmente doença em 

humanos. A significância clínica de várias espécies de MNT varia entre 
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algumas espécies, tais como M. kansasii, M. malmoense e M. szulgai que 

quase sempre associadas à doença e outras como M. gordonae e M. simiae, 

que raramente causam doença (van Ingen et al, 2009; Andrejak et al, 2010; 

Cassidy et al, 2009; Park et al, 2008; Hoefsloot et al, 2009). 

Antes do advento da epidemia do HIV/AIDS, doenças causadas por 

MNT ocorriam nas vias respiratórias, nos linfonodos ou eram limitadas à pele, 

ou, em casos raros, disseminados. O quadro de doença por MNT foi 

radicalmente alterada por este cenário (Falkinham, 1996). 

Nas últimas décadas, com o declínio da prevalência da tuberculose 

em países desenvolvidos, a proporção de doença por MNT está aumentando. 

Entre estas, o CMA emergiu como um importante patógeno humano, sendo a 

causa mais freqüente de doença disseminada e morte em pacientes portadores 

de HIV/AIDS (ATS, 1997). A prolongada e profunda imunossupressão da 

imunidade que caracteriza a AIDS provoca a oportunidade de MNT não 

virulentas a causarem doença (Khatter et al, 2008). Geralmente as doenças 

disseminadas em pacientes portadores de AIDS estão associadas a espécies 

de crescimento lento (Barreto et al, 1993; ATS, 2007). 

Por outro lado, as infecções pós-traumáticas são causadas por MCR 

(Freitas et al, 2003). Agentes como M. massiliense e M. bolletii são patógenos 

que causam abscessos e ulcerações após cirurgias laparoscópicas, abscessos 

em sítios onde foram aplicadas injeções intramusculares e após procedimentos 

estéticos, como mesoterapia (Viana-Niero et al, 2008). 

As MNT também são responsáveis por doenças que acometem 

pacientes que ficam expostos ou em contato prolongado com ambientes 

aquáticos, causando ferimentos ou micro-traumas na pele. Casos de 

granulomas na pele foram descritos em pacientes infectados pelo M. marinum 

através da manipulação com peixes e águas contaminadas (Stamm & Brown, 

2004). 

Pelo menos 40 espécies de MNT estão associadas à doença 

pulmonar (Daley & Griffith, 2010). As doenças causadas por MNT são 

frequentemente encontradas em pacientes com bronquiectasias e fibrose 

cística (FC), sendo M. abscessus particularmente relacionado a infecções nos 

pacientes fibrocísticos (Oliver et al, 2001; Bange & Bottger, 2002; Mussaffi et al, 

2005). Um estudo norte-americano demonstrou uma alta prevalência de MNT 
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(aproximadamente 13%) no escarro de pessoas com doença pulmonar de 

pacientes com FC (Olivier et al, 2003). Além disso, também estão relacionadas 

a infecções em pacientes com doenças respiratórias crônicas, inclusive em 

pacientes HIV negativos (Henry et al, 2004; Dailloux et al, 2006). 

Quando responsáveis por processos patogênicos em humanos, as 

MNT podem acometer qualquer tecido e disseminar-se por todo o organismo, 

principalmente em pacientes imunocomprometidos. A doença que ocasionam é 

denominada de micobacteriose, independentemente da espécie responsável 

pela patologia. Por não serem transmissíveis, não existe obrigatoriedade de 

notificação e, assim, o indicador de incidência no Brasil é desconhecido (Brasil, 

2008).  

A maioria das infecções pulmonares causadas por MNT são devido 

aos seguintes organismos: CMA, M. kansasii, M. malmoense, M. xenopi ou 

Complexo M. abscessus. A doença pulmonar crônica é a manifestação clínica 

mais comum entre as doenças causadas por MNT, sendo as espécies 

pertencentes ao CMA, seguido de M. kansasii, os patógenos mais freqüentes. 

As características clínicas da doença pulmonar por MNT, em muitos casos, são 

extremamente semelhantes às da tuberculose (ATS, 2007). 

Outras manifestações clínicas podem ser causadas principalmente 

por M. fortuitum, M. chelonae e M. abscessus devido a infecções peritoneais 

por cateterização; infecções pós-cirúrgicas, como em mamoplastias e 

transplantes cardíacos; devido a procedimentos invasivos, como videoscopias, 

e devido a procedimentos estéticos. Além desses eventos, há relatos mundiais 

do aumento da incidência de MNT observada pelo número de isolamentos 

realizados nos laboratórios, com consequente diversificação das espécies 

identificadas após o avanço das técnicas moleculares (Para Pedro et al, 2008). 

MCR têm sido implicadas em surtos de infecções de feridas 

operatórias (Vijayaraghavan et al, 2006). Em um estudo realizado no Rio de 

Janeiro observou-se a alta freqüência de um único clone de M. massiliense, 

tolerante ao glutaraldeído a 2%, associado com uma epidemia de infecções 

pós-cirúrgicas. Isto sugere que a tolerância a este desinfetante contribuiu para 

ocorrência de epidemia (Duarte et al, 2009). Infecções causadas por 

micobactérias pós-laparoscopia também foram descritas em todo o mundo 

como casos isolados ou surtos limitados (Rajini et al, 2007). 
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Com o aumento crescente nas infecções causadas por MNT, faz-se 

necessária a correta e rápida identificação de espécie, especialmente para 

direcionar o tratamento devido às diferenças de susceptibilidade a agentes 

antimicrobianos, dependendo da espécie de MNT (Shin et al, 2009), 

representando uma emergência clínica que não pode ser subestimada (Wu et 

al, 2008). 

O diagnóstico de doença causada por MNT exige uma cuidadosa 

avaliação clínico-laboratorial (ATS, 2007), pois uma contaminação cruzada em 

laboratórios, instrumentos contaminados ou soluções contaminadas podem 

resultar em uma amostra clínica que produz resultados positivos para MNT 

pela cultura na ausência de doença clínica (De Groote & Huitt, 2006). 

 
3.4. Epidemiologia 

 
Relatos em diferentes partes do mundo têm descrito a ocorrência de 

espécie do grupo M. abscessus como causa de infecções oportunistas 

invasivas e surtos (Tortoli et al, 2008). Dentre as formas de infecção descritas, 

casos de infecção pós-injeção intra ou periarticular de esteróides com 

isolamento de M. abscessus (Tiwari et al, 2003). Outro estudo descreveu uma 

série de 145 infecções de ferida operatória por M. chelonae em 35 pacientes 

submetidos à cirurgia de videolaparoscopia em uma mesma unidade de saúde 

durante seis meses (Vijayaraghavan et al, 2006). No ano de 2006 foi descrito 

um surto de 40 casos de infecção em pacientes submetidos à acupuntura na 

Coréia do Sul (Song et al, 2006). 

Na Itália foram estudadas amostras de micobactérias pelo método 

PRA-hsp65 e sequenciamento do gene hsp65, de espécimes clínicos de 

pacientes de um hospital local. Destas, 32,3% pertenciam ao grupo M. 

chelonae; 26,5% M. gordonae; 14,7% CMA; 5,9% M. fortuitum; 5,9% M. xenopi; 

4,4% M. kansasii; 4,4% foram identificadas como pertencentes ao CMTB; 2,9% 

M. marinum; 1,5% M. terrae e 1,5% M. simiae (Brunello et al, 2001). No 

Hospital Universitário Geral da Espanha, de 19.723 amostras clínicas 

analisadas, 203 eram MNT, sendo 20% CMA, seguida por M. kansasii 

(Rodriguez et al, 2003).  
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A ocorrência de surtos de infecções causadas por micobactérias, 

relacionadas aos cuidados com a saúde (hospitalares e não hospitalares), tem 

sido constatada em várias cidades brasileiras desde o final da década de 90 

(Freitas et al, 2003; Sampaio et al, 2006a; Sampaio et al, 2006b; Padoveze et 

al, 2007; Cardoso et al, 2008; Viana-Niero et al, 2008; Duarte et al, 2009). Um 

estudo descrito por Leão e colaboradores (2010) descreve surtos ocorridos em 

sete estados no Brasil, conforme demonstrado na figura 2. 

 

 

Figura 2: Cidades de sete estados brasileiros com infecções pós-cirúrgicas por MCR. 

Fonte: Leão et al, Future Microbiology, 2010. 

 

Um estudo realizado por Rocha e colaboradores (2002) analisou 358 

amostras clínicas obtidas de 16 estados brasileiros, onde a freqüência relativa 

das micobactérias foi de 55% M. avium-intracellulare; 5,7% M. kansassi; 5,4% 

M. gordonae; 3,4% M. chelonae/abscessus; 3,2% M. fortuitum/perigrinum; 1,4% 

M. scrofulaceum; 1,1% M. simiae; 0,8% M. szulgai; 0,8% M. leprae; 0,8% M. 

terrae; 0,6% M. flavescens; 0,6% M. lentiflavum; 0,3% M. triviale; 0,3% M. 

marinum; 0,6% não identificadas. Contudo, a maioria das amostras analisadas 

foram provenientes do estado do Rio de Janeiro. As demais amostras, dos 

outros 15 estados foram obtidas no banco de isolados do Centro de Referência 
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Professor Hélio Fraga (CRPHF) e não representaram o número real de casos 

de micobacterioses daqueles locais. 

Em um estudo realizado no Hospital Clementino Fraga Filho no Rio 

de Janeiro, com 83 isolados de MNT no período de 1996-1997, a freqüência 

das MNT foi de 57,8% M. avium; 7,2% M. scrofulaceum; 3,6% M. terrae; 2,4% 

M. gordonae; 1,2% M. chelonae e 1,2% M. fortuitum (Ferreira et al, 2002). 

Outro estudo realizado no mesmo hospital identificou 34 isolados de MNT 

provenientes de sítios estéreis em pacientes internados entre 2001 e 2006, 

sendo a maioria dos isolados identificada como M. avium, seguida por M. 

monacense, M. kansasii e M. abscessus em menores proporções (Senna et al, 

2011). Em São Paulo foram estudados 76 isolados de micobactérias, que 

foram identificados como: CMTB (34%), M. avium (31%), M. kansasii (18,4%), 

M. fortuitum (5,2%), M. gordone (3,9%), M. intracellulare (2,6%), M. 

nonchromogenicum (1,3%), M. chelone/abscessus (1,3%) e M. szulgai (1,3%) 

(da Silva et al, 2001). 

Desde 2004 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem divulgado 

a ocorrência de surtos isolados de MCR em várias Unidades Federadas 

brasileiras, incluindo Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os números de casos variam 

entre as diversas localidades, sendo mais de 2.000 casos confirmados em todo 

o território nacional. Os surtos relacionados aos procedimentos cirúrgicos 

envolvem principalmente aqueles em que os instrumentos médicos foram 

desinfetados com soluções de glutaraldeído (Pitombo et al, 2009). O agente 

etiológico mais prevalente é a espécie M. massiliense, exceto nas infecções 

secundárias a mamoplastias, onde a maior prevalência é de M. fortuitum 

(Brasil, 2009). 

O CRPHF, no Rio de Janeiro, estudou 590 culturas isoladas de 1994 

a 1999, de várias regiões do país, identificadas por métodos bioquímicos 

clássicos e sonda genética e observou o isolamento preponderante do CMA 

(44,4%), seguidos de M. kansasii e M. fortuitum. Nas regiões sul e sudeste, 

observou-se um maior percentual de isolamento de MNT (57,6%), em relação 

às outras regiões do país (Barreto & Campos, 2000). 
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De acordo com dados da seção de Micobactérias do IPB-LACEN/RS, 

no período de 1995 a maio de 2005, foram enviadas ao CRPHF 211 culturas 

de MNT para identificação convencional, sendo 7 em 1995 e 37 em 2004, 

mostrando um aumento no isolamento dessas micobactérias no nosso Estado. 

As espécies de MNT mais isoladas foram o CMA (acima de 50%), seguidas de 

M. abscessus, M. scrofulaceum e M. kansasii (Ribeiro MO, comunicação 

pessoal). 

 

3.5. Identificação das MNT 

 

Os métodos para identificação de micobactérias são compostos 

inicialmente de testes para separação do CMTB das MNT. Posteriormente, e 

conforme a necessidade e capacidade do laboratório utilizam-se testes para 

diferenciação das espécies do CMTB e testes para identificação das MNT. A 

identificação das MNT pode ser feita através de testes fenotípicos (baseados 

em características culturais e bioquímicas) e testes genotípicos (metodologias 

moleculares de identificação) (Tortoli et al, 2003). 

Os métodos culturais de identificação de micobactérias também foram 

aprimorados com a introdução de sistemas automatizados comerciais. Estes 

sistemas comerciais são baseados na promoção do crescimento das 

micobactérias em meio de cultura líquido, o que permite a identificação de 

micobactérias de forma mais rápida que a cultura convencional em meios de 

cultura sólidos. Os métodos culturais comerciais não permitem a identificação 

das espécies de micobactérias mas apenas a diferenciação entre o CMTB e as 

MNT. A diferenciação das espécies de MNT, após sua identificação nos 

sistemas comercias, pode ser feita por análises moleculares posteriores 

(Sorlozano et al, 2009). 

Como dito anteriormente, importância etiológica das MNT em 

infecções é difícil de ser estabelecida. Vários estudos têm tentado estabelecer 

critérios para o diagnóstico das infecções causadas pelas MNT, visto que 

essas espécies podem colonizar transitoriamente o homem. Embora exista 

certa variação entre esses critérios, todos enfatizam a importância do 

isolamento repetido do mesmo agente a partir de espécimes biológicos não-
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estéreis ou obtenção de um cultivo puro de biópsia e/ou outros fluidos de sítios 

supostamente estéreis. Além disso, devem ser avaliados os sinais clínicos, 

radiológicos e/ou histopatológicos compatíveis com um quadro de infecção por 

MNT (Ueki et al, 2005). 

As espécies de micobactérias podem apresentar diferenças no perfil 

de sensibilidade às drogas terapêuticas, sendo que a identificação precisa é 

crucial para a adoção de terapia medicamentosa adequada o que, em última 

análise, influencia na melhora clínica do paciente (da Silva et al, 2001). Além 

disso, a identificação mais rápida e confiável de micobactérias permite 

tratamento mais precoce do paciente (Richter et al, 2006).  

Em um estudo realizado no Estado do Pará foram identificadas 4 

diferentes espécies que pertencem ao M. chelonae e ao Complexo M. 

fortuitum, frequentemente descritos como causas de infecções pulmonares. 

Todos os pacientes infectados por estas MCR tinham sido diagnosticados 

como tuberculose pulmonar, e já tinham sido tratados por seis meses com 

rifampicina, isoniazida e pirazinamida, levando à falência do tratamento devido 

à identificação incorreta do microrganismo (da Costa et al, 2009). 

As MNT representam, portanto, um desafio no diagnóstico e 

terapêutica por várias razões: 1) isolados patogênicos podem ser 

indistinguíveis de contaminantes ou isolados saprófitas; 2) a identificação 

imediata e confiável dos isolados depende de uma comunicação adequada 

entre clínicos e pessoal de laboratório; 3) falta de testes padronizados de 

susceptibilidade e 4) a falta de diretrizes de tratamento o que expõe os 

pacientes a drogas tóxicas. Alguns autores sugerem que a criação de 

laboratórios de pesquisa e estudos multicêntricos controlados são necessários 

para melhorar o diagnóstico e tratamento dessas infecções (Piersimoni & 

Scarparo, 2009). 

 

3.5.1. Identificação Fenotípica 

 

Os métodos fenotípicos de identificação de MNT incluem um conjunto 

de testes baseados em características culturais e bioquímicas, tais como: 

tempo e temperatura de crescimento, pigmentação, capacidade de crescimento 
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em meios seletivos e testes enzimáticos. Estes testes apresentam a vantagem 

de serem facilmente realizados, porém é necessário um longo período de 

incubação até que as micobactérias cresçam (Cook et al, 2003). 

Embora a análise macroscópica (morfologia colonial, produção de 

pigmento e determinação do tempo de crescimento) e microscópica (avaliação 

do fator corda) auxiliem na diferenciação das espécies do CMTB e das MNT, a 

diferenciação fenotípica é comumente realizada através de testes bioquímicos 

como: 1) Inibição de crescimento em meio contendo ácido p-nitrobenzóico 

(PNB) e 2) Teste da Niacina (Brasil, 2008). 

No entanto, outros testes fenotípicos para a identificação das 

diferentes espécies de MNT também podem ser realizados como crescimento a 

25 °C, crescimento a 45 °C, inibição de crescimento em meio com NaCl 5%, 

hidrólise do tween 80, produção de β-galactosidase, redução do telurito de 

potássio,  redução do nitrato, produção de uréase, pirazinamidase (Brasil, 

2008). 

 

3.5.2. Identificação Genotípica 

 
Ao longo dos anos, foram desenvolvidos métodos alternativos de 

identificação de micobactérias para auxiliar no diagnóstico clínico. Estes 

métodos incluem testes baseados na reação em cadeia da polimerase (PCR), 

PCR em tempo real, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), 

sequenciamento de DNA, sondas genéticas, dentre outros (Telenti et al, 1993; 

Richardson et al, 2009; van Soolingen et al, 1994; ATS, 2007; Adékambi & 

Drancourt, 2004; Coelho et al, 2008).  

O desenvolvimento dos testes moleculares acelerou o diagnóstico, 

mas a maioria dos métodos ainda são caros e tecnicamente exigentes (Suffys 

et al, 2001). 

Durante a última década, sistemas comerciais baseados em sondas 

genéticas foram desenvolvidos. Estão disponíveis como AccuProbe® (Gen-

Probe Inc., USA) e INNO-LiPA Mycobacterium® (Innogenetics NV, Bélgica) e 

são alternativas importantes para o laboratório de diagnóstico, mas 
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caracterizam um número limitado de espécies (Miller et al, 2000; Scarparo et al, 

2001; Menendez et al, 2001; Coelho et al, 2008; Suffys et al, 2001). 

 

3.5.2.1 Testes baseados na PCR 

 

3.5.2.1.1 PCR-Restriction Enzyme Analysis (PRA-hsp65) 

Todos os organismos estudados até hoje respondem a aumentos 

súbitos de temperatura e outros tipos de stress aumentando a síntese de um 

grupo de proteínas altamente conservadas. Esta resposta é chamada resposta 

de choque térmico e as proteínas são denominadas proteínas de choque 

térmico (hsp). Estas proteínas são divididas em famílias com base em tamanho 

e conservação de sequências de aminoácidos. Uma das proteínas 

relacionadas ao choque térmico é a hsp65, pertencente à família hsp60.  

Entre as micobactérias, a hsp65 é uma proteína conservada que 

contém um número limitado de polimorfismos que são espécie-específicos e 

representam um alvo particularmente útil para identificação de espécies. Esse 

método diferencia a maioria das espécies de MNT, mas não as espécies do 

CMTB (Telenti et al, 1993). 

O método PRA-hsp65, descrito por Telenti e colaboradores (1993) é 

baseado na amplificação de um fragmento de 441 pb do gene hsp65, o qual é 

posteriormente digerido com duas enzimas de restrição, BstEII e HaeIII. A 

determinação da espécie é possível comparando os padrões de restrição com 

um algoritmo, sendo que o tamanho e número dos fragmentos de restrição são, 

geralmente, espécie-específico (Steingrube et al, 1995). O algoritmo original foi 

modificado, sendo ampliado para 176 diferentes espécies de micobactérias 

(PRASITE). Este método não comercial tem sido utilizado para identificar as 

espécies de MNT e é, sem dúvida, o mais estudado (Häfner et al, 2004).  

É um método relativamente rápido e não requer organismos viáveis, 

possibilitando a identificação de muitas espécies de MNT que não são 

identificáveis por técnicas fenotípicas ou quimiotaxonômicas (ATS, 2007). Este 

método tem sido utilizado para diagnóstico (Devallois et al, 1997; Taylor et al, 

1997), determinações taxonômicas, separação das subespécies (Plikaytis et al, 

1992; Telenti et al, 1993; Leão et al, 2010), caracterização de novas espécies 

(Springer et al, 1996) ou na melhor caracterização de espécies de 
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micobactérias já conhecidas (Picardeau et al, 1997). Estudos multicêntricos 

têm sido realizados para contribuir para a validação deste método (Leão et al, 

2005). 

Devido ao crescente número de alelos hsp65 descritos na literatura, a 

interpretação visual é cada vez mais complexa e o uso de software para 

reconhecimento dos padrões para identificação, por vezes, é necessário. Por 

essa razão, construiu-se um banco de dados com os padrões obtidos com 

BstEII e HaeIII para isolados de cepas de referência e obtidos de amostras 

clínicas. Desta forma os padrões observados no PCR podem ser comparados 

aos padrões reportados no PRASITE, um site desenvolvido pelo Instituto de 

Microbiologia - Hospital Universitário de Lausanne, Suíça (CHUV), Instituto 

Pasteur - França, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Instituto 

Adolfo Lutz de São Paulo (IAL-SP) e Centro Nacional da Suíça para 

Micobactérias. Neste site estão disponíveis diferentes perfis de clivagem 

referentes a cada espécie de micobactérias (Chimara et al, 2008). 

 

3.5.2.1.2 Sequenciamento de genes 

Técnica mais sensível, considerada o padrão-ouro dentre os métodos 

de biologia molecular para estudo e identificação das espécies de 

micobactérias. Esta metodologia é baseada no sequenciamento de fragmentos 

de alguns genes conservados que são importantes para a diferenciação das 

espécies – hsp65, rpoB e 16S rRNA (Rocha et al, 1999; Rinquet et al, 1999; 

Adékambi & Drancourt, 2004). 

Dentre os genes descritos acima, o sequenciamento do gene hsp65 é 

o mais utilizado e permite a identificação a nível de espécie e subespécie. Este 

método pode ser utilizado para confirmar e refinar o resultado obtido pelo PRA-

hsp65 (Itoh et al, 2003).  

 

3.5.2.1.3 Kit comercial GenoType® Mycobacterium CM 

O teste baseia-se em uma técnica de PCR com segmentação de 

uma região do gene 23S rRNA, seguido por hibridização reversa para uma tira 

de nitrocelulose. Nesta membrana encontram-se sondas específicas 

imobilizadas (DNA-STRIP®) (Hain LifeScience®), que permitem a identificação 

das seguintes espécies de micobactérias: M. avium spp, M. chelonae, M. 
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abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrafulaceum, M. 

interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. peregrinum, M. marinum/M. 

ulcerans, M. xenopi e CMTB.  

O procedimento completo é dividido em 3 passos: extração do DNA 

a partir de material cultivado, uma amplificação através de técnica de PCR 

multiplex com primers biotinilados e uma hibridização reversa, sendo realizado 

em 2 dias. A determinação da espécie é realizada com a ajuda da uma tabela 

de interpretação. Este teste tem mostrado bons resultados na identificação de 

MNT (Richter et al, 2006; Couto et al, 2010). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do estudo 

Estudo transversal, retrospectivo e prospectivo, realizado na Central 

de Biologia Molecular e Seção de Micobactérias do IPB-LACEN/RS. 

 

4.2. Amostras 

Foram utilizados isolados de MNT pertencentes ao banco de 

micobactérias da Seção de Micobactérias, do IPB-LACEN/RS e isolados 

recebidos prospectivamente no período de 2010 a 2011. 

 

4.3. Isolamento de Micobactérias 

Os isolados provenientes do banco de micobactérias que estavam 

armazenados a -20 °C, foram descongelados e imediatamente repicados, bem 

como os isolados da rotina, em meio Ogawa-Kudoh (OK) ou Löwestein-

Jensen (LJ), sendo cultivados a 37 °C por um período de 1 a 8 semanas. 

 

4.4. Identificação fenotípica 

Os isolados foram diferenciados entre CMTB e MNT conforme 

recomendação do Manual Nacional de Vigilância Laboratorial da Tuberculose e 

outras Micobactérias (Brasil, 2008). 

Após o período de incubação, as culturas foram avaliadas quanto à 

morfologia colonial, número de colônias e produção ou não de pigmento. 

As provas bioquímicas realizadas foram: produção de niacina, fator 

corda e crescimento em meio contendo PNB (Brasil, 2008). 

 

4.5. Identificação Genotípica 

 

4.5.1. Extração de DNA 

Foram utilizados três métodos de extração de DNA: um método 

enzimático (CTAB), extração por choque térmico e banho ultra-sônico. 
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4.5.1.1 Extração pelo método CTAB 

As amostras semeadas na cultura foram submetidas à extração do 

DNA conforme técnica descrita por van Soolingen et al (1994). Neste processo 

a massa bacteriana (uma alçada) foi transferida para um tubo de 

microcentrífuga com 400 µL de TE 1X e em seguida colocada em banho-maria 

a 80 °C por 20 min para eliminação da viabilidade de todas as células. A lise 

bacteriana aconteceu através da adição de 50 µL de lisozima a 10 mg/mL, sob 

agitação e incubação durante a noite, a 37 °C. Depois da incubação foram 

adicionados 75 µL da solução SDS 10%/Proteinase K, foi incubada em banho-

maria a 65 °C por 10 min. Após, foi adicionado 100 µL de NaCl 5M e 100 µL de 

CTAB/NaCl (solução pré-aquecida a 65 °C) e a mistura foi ressuspendida em 

vórtex e incubada no banho-maria a 65 °C por 10 min. Nesta etapa a mistura 

assumiu uma forma leitosa e adicionou-se 750 µL da solução de clorofórmio- 

álcool isoamílico 24:1, seguido de homogeneização e centrifugação por 5 min a 

12.000 rmp. Depois da centrifugação, transferiu-se o sobrenadante para um 

novo tubo de microcentrífuga, foram adicionados 0,6 volumes de isopropanol 

para precipitação dos ácidos nucléicos, e a mistura incubada a -20 °C por 30 

min. Após a incubação, a mistura foi centrifugada por 15 min a 12.000 rpm e o 

sobrenadante foi removido, seguido da adição de 1 mL de etanol 70% gelado 

para lavagem do resíduo de DNA. Depois uma nova centrifugação de 5 min a 

12.000 rpm, o etanol foi removido. O resíduo de DNA foi colocado para secar 

por 30 min a temperatura ambiente. Depois de seco, adicionou-se 30 µL de TE 

1X. O DNA extraído foi incubado a 4 °C pelo menos dois dias, para 

ressuspensão completa do DNA, e estocado a -20 °C. O produto da extração 

foi checado em gel de agarose 0,8%, corado com GelRed™ (Biotium, USA) e 

visualizado em transluminador com UV (Leão et al, 2004). 

 

4.5.1.2 Extração pelo método de choque térmico 

Foram retiradas de 2 a 3 alçadas do crescimento micobacteriano da 

cultura sendo suspendidas num microtubo em 500µL de água ultra pura 

(Gibco®). A mistura foi agitada no vórtex, em seguida a mistura foi submetida 

ao banho-maria por 20 min a 99°C. Depois do banho-maria as amostras foram 

congeladas a -20°C durante 12 a 14 horas. No momento do uso os extratos 
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foram descongelados e submetidos à centrifugação a 12.000 rpm por 60 seg. 

Para a reação de PCR foram utilizados 10 µL da extração (Chimara et al, 

2004). 

 

4.5.1.3 Extração por banho ultra sônico 

O crescimento micobacteriano foi suspenso em 300 µL de água e 

aquecido a 95 °C por 20 min para inativação das micobactérias. Em seguida 

foram incubadas durante 15 min em um banho ultrasônico (Elma®), conforme 

instruções do fabricante. Após, foram centrifugadas durante 5 min a velocidade 

de 13.000 rpm. Foram utilizados 2 µL do sobrenadante para a reação da PCR. 

 

4.6. PCR com análise por enzimas de restrição (PRA-hsp65)  

 

4.6.1 Oligonucleotídeos para reação da PCR 

Os oligonucleotídeos (iniciadores) foram construídos baseados na 

região de interesse do gene hsp65. Foram utilizados os iniciadores: Tb 11 (5’-

ACCAACGATGGTGTGTCCAT) e Tb 12 (5’- CTTGTCGAACCGCATACCCT) 

que amplifica um fragmento de 441pb (Telenti et al, 1993) (Figura 3). 

 

Figura 3: Sequência parcial do gene hsp65 indicando os iniciadores (regiões em amarelo e em 

cinza) e o produto amplificado (sequência interna). 
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4.6.2 Reação da PCR 

A PCR foi padronizada utilizando 20 ng de DNA de micobactérias, 25 

pmol dos iniciadores Tb 11 e Tb 12 (Telenti et al,1993), tampão 10X (20 mM 

Tris-HCl pH 8; 1,5 mM MgCl2; 50mM KCl); 0,2 mM de cada 

deoxirribonucleosídeo trifosfato (dNTPs), 10% de glicerol, e 1,5 U de Taq DNA 

polimerase em 50 µL de reação. Para otimizar a reação de amplificação foi 

utilizado 5 µL PCRx Enhancer System (InvitrogenTM). A PCR amplifica um 

produto de 441pb do gene hsp65 (Figura 5). 

 

4.6.3 Controle de Qualidade da reação da PCR 

Como controle de qualidade foram utilizados dois controles: o controle 

positivo (DNA de M. tuberculosis H37Rv) e o controle negativo (água ultrapura - 

Gibco®). 

 

4.6.4 Condições da reação da PCR 

A reação de PCR foi realizada em termociclador automático 

(MaxyGene Gradient Thermal Cycler, modelo Therm 1000) utilizando as 

seguintes condições: 10 min a 95 °C (pré-desnaturação), depois 1 min a 94 °C 

(desnaturação), 1 min a 60 °C (anelamento), 1 min a 72 °C (extensão), 

totalizando 45 ciclos, e mais um ciclo de 7 min a 72 °C, para extensão final do 

fragmento. 

 

4.6.5 Detecção do produto amplificado 

Os produtos amplificados na PCR foram submetidos à eletroforese 

(100V) em gel de agarose 2% E-Gel® (InvitrogenTM) visualizados em 

transluminador de UV. Foi utilizado um marcador de peso molecular de 100 pb 

(InvitrogenTM). Quando positivos, os produtos foram digeridos por enzimas de 

restrição.  
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4.6.6 Clivagem pelas enzimas de restrição 

O produto amplificado foi submetido à clivagem por duas enzimas de 

restrição: BstEII e HaeIII (Promega®, USA). Para digestão do fragmento com a 

BstEII foram utilizados 18µL de produto do PCR contendo 10U da enzima, o 

mesmo foi feito para enzima HaeIII, contendo 10U, realizada em termociclador 

automático (MaxyGene Gradient Thermal Cycler, modelo -Therm-1000) a 60 °C 

por 3 horas para enzima BstEII e em termociclador automático (Mastercycler 

EpGradient S) a 37 °C por 3 horas para enzima HaeIII. As enzimas clivaram o 

fragmento parcial do gene hsp65 nas regiões específicas C e G ([GGCC] = sítio 

de reconhecimento da enzima Hae III; [GGACTCC] = sítio de reconhecimento 

da enzima BstE II) 

 

4.6.7 Análise da clivagem 

A análise dos produtos clivados foi realizada em gel de agarose 4% 

preparado com TEB 0,5X, corado com GelRed™, utilizando o marcador de 

peso molecular de 25 pb (InvitrogenTM). A corrida eletroforética foi realizada em 

duas etapas: 60 V por 30 min, e 80 V por 2h e 30 min. O tamanho dos 

fragmentos clivados foram estimados quando comparados com o marcador de 

peso molecular. O gel foi fotodocumentado e a imagem analisada inicialmente 

utilizando a chave de identificação (Figura 4), e após comparando com os 

padrões já existentes no banco de espécies do programa disponível no 

PRASITE. 
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Figura 4. Exemplo de parte da chave de identificação de espécies de MNT pelo método 

molecular PRA-hsp65.  

Fonte: Leão et al, 2004. 
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4.7. Sequenciamento do gene hsp65 

O fragmento de 441 pb do gene hsp65 foi amplificado e visualizado 

em gel de agarose 2%, foram submetidos à eletroforese (100V) e visualizados 

no transluminador de UV. 

 

4.7.1. Purificação 

Os produtos amplificados foram purificados utilizando PEG 8000/2.5M 

NaCl, conforme o site http://pubmlst.org/neisseria/info/pcr.shtml. 

 

4.7.2. Sequenciamento 

O sequenciamento das amostras foi realizado na Unidade de Análises 

Moleculares e de Proteínas (Centro de Pesquisa Experimental, HCPA) 

utilizando o equipamento ABI 3500 Genetic Analyzer com capilares de 50 cm e 

polímero POP7 (Applied Biosystems). Os produtos de PCR foram amplificados 

utilizando-se 3,2 pmol do primer Tb 11 (5’-ACCAACGATGGTGTGTCCAT) e Tb 

12 (5’- CTTGTCGAACCGCATACCCT) e 1 µL do reagente BigDye Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) em um volume final de 10 µL. 

As reações de amplificação foram realizadas em termociclador Veriti® 96-Well 

Thermal Cycler (Applied Biosystems) com uma etapa de desnaturação inicial a 

96 °C por 1 min seguida de 35 ciclos de 96 °C por 15 seg, 50 °C por 15 seg e 

60 °C por 4 min. Após marcadas, as amostras foram purificadas pela 

precipitação com BigDye XTerminator Purification Kit (Applied Biosystems) e 

eletroinjetadas no sequenciador automático. 

As sequências obtidas foram analisadas pelo programa ChromasTM, 

versão 2.3 através dos cromatogramas fornecidos após o sequenciamento. O 

alinhamento das sequências foi realizado no programa DNASTAR - Lasergene 

7, e a análise comparativa foi realizada no BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

 

 

 
 
 



 44

4.8. GenoType® Mycobacterium CM 

 

4.8.1. Extração de DNA 

O DNA foi extraído através de banho ultrasônico, como descrito no 

item “4.5.1”. 

 

4.8.2. Amplificação do DNA pela PCR 

Na reação da cadeia de polimerase foi utilizado 35 µL de PNM 

(mistura primer/nucleotídeo), 5 µL de tampão de PCR 10x, 1,5 mM MgCl2, 1,5 

U de Taq DNA polimerase em 45 µL de reação. 

A reação de PCR foi realizada em termociclador automático 

(MaxyGene Gradient Thermal Cycler, modelo Therm 1000), utilizando as 

seguintes condições: 1 ciclo de 5 min a 95 °C, seguida de 10 ciclos de 30 seg a 

95 °C e 2 min a 58 °C, 20 ciclos de 25 seg a 95 °C, 40 seg a 53 °C e 40 seg a 

70 °C e finalizando com 1 ciclo de 8 min a 70 °C. 

 

4.8.3. Hibridização 

Foram dispensados 20 µL da Solução de Desnaturação (DEN) em 

cada poço utilizado para a reação. Em seguida, foram adicionados 20 µL do 

produto amplificado. Foram homogeneizados e incubados à temperatura 

ambiente por 5 min. Foram adicionados 1 mL de Tampão de Hibridização 

(HYB) pré-aquecido. Após homogeneização, adicionou-se uma tira em cada 

poço. A mistura foi colocada em banho de água com agitação/TwinCubator® 

durante 30 min a 45 °C. A seguir, o tampão é aspirado e adicionado 1 mL de 

Solução de Lavagem Adstringente (STR) a cada tira e incubado em banho de 

água com agitação/TwinCubator® durante 15 min a 45 °C. A solução de 

lavagem adstringente foi removida completamente. Em seguida, cada tira foi 

lavada com 1mL de Solução Rinse (RIN) durante 1 min na plataforma de 

agitação/ TwinCubator®. A solução foi removida e lavada duas vezes com 

água destilada por 1 min. Por fim, adicionou-se 1 mL de substrato diluído a 

cada tira e incubou-se por 5 min sem agitação. 
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4.8.4. Avaliação e Interpretação dos resultados 

As tiras foram coladas em uma ficha de avaliação, fornecida com o 

kit, alinhando-se as bandas Controle de Conjugado (CC), Controle Universal 

(UC) e Controle do Gênero (GC) com as respectivas linhas na ficha. As bandas 

positivas foram anotadas e a determinação da espécie foi realizada com a 

ajuda da uma tabela de interpretação. Cada tira possui em total de 17 zonas de 

reação. A figura da tira reativa e a tabela de interpretação dos resultados deste 

kit encontram-se no ANEXO I. 

Os padrões de hibridização 1, 2 e 3 referem-se aos controles da 

reação, onde 1 refere-se ao CC, 2 refere-se ao UC e 3 refere-se ao GC. 

 

4.9. Avaliação de custos dos insumos das técnicas de PRA-hsp65 e 

GenoType® Mycobacterium CM 

 

Os custos dos insumos foram analisados levando-se em 

consideração os materiais de consumo direto utilizados na técnica de PRA-

hsp65 e o valor total do kit GenoType® Mycobacterium CM. Além disso, as 

técnicas foram avaliadas conforme o numero total de amostras possíveis de se 

analisar concomitantemente. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Isolados 

No período do estudo foram recebidas pelo IPB/LACEN-RS 183 

isolados de MNT. Neste estudo, 93 isolados de MNT (50,8%) foram analisados 

tanto pela técnica de PRA-hsp65 quanto pelo GenoType® Mycobacterium CM. 

O sequenciamento foi realizado, aleatoriamente, em 87 destes isolados, desde 

que tivessem sido analisadas por ambos os métodos (PRA-hsp65 e 

GenoType® Mycobacterium CM). Foram incluídas 3 amostras do CMTB para 

caracterizar o poder discriminatório dos dois métodos na identificação de MNT. 

Os outros 6 isolados foram identificados tanto pela técnica de PRA-hsp65 

quanto pelo GenoType® Mycobacterium CM, porém não foram sequenciados. 

 

5.2. Identificação Genotípica 

  

5.2.1. Extração de DNA 

Primeiramente foi utilizada a extração por choque térmico, por ser a 

técnica de extração de DNA preconizada para a técnica de PRA-hsp65 (Leão 

et al, 2004). Como não se mostrou eficiente, realizou-se a extração pelo 

método de CTAB. Após a aquisição do kit GenoType® Mycobacterium CM, as 

extrações foram realizadas por banho ultra-sônico. 

 

5.2.2. Sequenciamento do gene hsp65 

O gene hsp65 foi sequenciado para servir de padrão-ouro nas 

análises comparativas entre os métodos PRA-hsp65 e GenoType® 

Mycobacterium CM.  

O gene hsp65 foi escolhido para o seqüenciamento para garantir uma 

melhor correlação dos resultados com a técnica de PRA-hsp65, já que utiliza a 

mesma região genômica como alvo da clivagem. 
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5.2.3. PRA-hsp65 

As amostras foram submetidas ao método PRA-hsp65, onde os 

fragmentos clivados foram estimados quando comparados com o marcador de 

peso molecular (Figura 5).  

O gel foi fotodocumentado e a imagem analisada inicialmente 

utilizando a chave de identificação. Os padrões de clivagem dos DNAs foram 

analisados utilizando o PRASITE, disponibilizado na internet, que segue um 

algoritmo dos diferentes padrões de clivagem para identificação de 

micobactérias. 

         a. BstEII                                               b. HaeIII 

 

 

Figura 5: Gel de agarose 4% corado com GelRedTM e visualizado em transluminador UV. 

Clivagem do produto amplificado de 8 amostras com as enzimas BstEII e HaeIII. 25 bp: 

marcador de peso molecular de 25 pares de base; a. padrões de clivagem obtidos com a 

enzima BstEII; b. padrões de clivagem obtidos com a enzima HaeIII. 

Legenda: 

Amostra 1: M. gordonae tipo 7 (BstEII: 235/120/100; HaeIII: 155/110) 

Amostras 2, 5, 7: M. avium tipo 1 (BstEII: 235/210; HaeIII: 130/105) 

Amostra 3: M. tuberculosis H37Rv (controle positivo) (BstEII: 235/120/85; HaeIII: 150/130/ 70) 

Amostra 4: M. fortuitum tipo 2 (BstEII: 235/120/85; HaeIII: 140/120/60)  

Amostra 6: M. avium tipo 2 (BstEII: 235/210; HaeIII: 130/105/60) 

Amostra 8: M. abscessus tipo 2 (BstEII: 235/210; HaeIII: 200/70/60) 
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Das 96 amostras analisadas pelo PRA-hsp65, 31 (32,3%) foram 

identificadas como M. avium tipo 1; 12 (12,5%) M. intracellulare tipo 1; 10 

(10,4%) M. abscessus tipo 1; 8 (8,3%) M. avium tipo 2; 7 (7,3%) M. kansasii 

tipo 1; 6 (6,2%) M. abscessus tipo 2; 5 (5,2%) M. fortuitum tipo 1; 5 (5,2%) M. 

fortuitum tipo 2; 2 (2,1%) M. gordonae tipo 3; 2 (2,1%) M. gordonae tipo 7; 1 

(1,06%) M. kansasii tipo 4; 1 (1,6%) M. xenopi; 1 (1,06%) M. brisbanense; 1 

(1,06%) M. sherisii e 3 (3,1%) CMTB (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Identificação de espécies com o perfil de fragmentos gerados pelo PRA-hsp65. 

Nº de amostras (n = 96) BstEII HaeIII Espécie 

31 235/210 130/105 M. avium tipo 1 

12 235/120/100 145/130/60 M. intracellulare tipo 1 

10 235/210 145/70/60 M. abscessus tipo 1 

8 235/210 130/105/60 M. avium tipo 2 

7 235/210 130/105/80 M. kansasii tipo 1 

6 235/210 200/70/60 M. abscessus tipo 2 

5 235/120/85 145/120/60 M. fortuitum tipo 1 

5 235/120/85 140/120/60 M. fortuitum tipo 2 

2 235/120/100 125/110 M. gordonae tipo 3 

2 235/120/100 155/110 M. gordonae tipo 7 

1 235/120/100/85 130/115/75/60 M. kansasii tipo 4 

1 235/120/85 160/105/60 M. xenopi tipo 1 

1 235/120/100 130/105/80 M. brisbanense 

1 235/120/85 145/130 M. sherisii 

3 235/120/85 150/130/ 70 CMTB 

 

5.2.4. GenoType® Mycobacterium CM 

As 96 amostras submetidas ao método PRA-hsp65 também foram 

submetidas ao kit comercial GenoType® Mycobacterium CM. 

Das 96 amostras analisadas pelo GenoType® Mycobacterium CM, 34 

(35,4%) foram identificadas como M. avium; 17 (17,7%) M. intracellulare; 16 

(16,6%) M. abscessus; 10 (10,4%) M. fortuitum; 9 (9,4%) M. kansasii; 4 (4,2%) 

M. gordonae; 1 (1,1%) M. xenopi; 2 (2,1%) sem perfil e 3 (3,1%) CMTB (Tabela 

5). 
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Tabela 5: Identificação das espécies com o padrão de hibridização do GenoType® 
Mycobacterium CM. 
 

Nº de amostras (n = 96) Padrão de hibridização Espécie 

34 1, 2, 3, 4 M. avium 

17 1, 2, 3, 9 M. intracellulare 

16 1, 2, 3, 5, 6, 10 M. abscessus 

10 1, 2, 3, 7, 14 M. fortuitum 

9 1, 2, 3, 10, 12 M. kansasii 

4 1, 2, 3, 8, 10 M. gordonae 

1 1, 2, 3, 17 M. xenopi 

2 1, 2, 3 Sem perfil 

3 1, 2, 3, 10, 16 CMTB 

 

5.2.5. Comparação dos resultados entre o PRA-hsp65 e o 

GenoType® Mycobacterium CM 

Entre as 87 espécies que foram sequenciadas, 43 (49,4%) foram 

identificadas como M. avium; 11 (12,6%) M. intracellulare; 10 (11,5%) M. 

abscessus tipo 1; 8 (9,2%) M. fortuitum; 6 (6,9%) M. abscessus tipo 2; 4 (4,6%) 

M. gordonae; 1 (1,2%) M. kansasii; 1 (1,2%) M. xenopi e 3 (3,4%) CMTB. 

O método de PRA-hsp65 apresentou 91% de concordância com o 

sequenciamento, identificando corretamente 79 espécies, enquanto o método 

GenoType® Mycobacterium CM apresentou 92% de concordância com o 

sequenciamento, identificando corretamente 80 espécies. 

Entre as 43 espécies identificadas como M. avium, houve 

concordância em 36 (84%) entre o PRA-hsp65 e o GenoType® Mycobacterium 

CM, sendo que o PRA-hsp65 diferenciou 27 espécies de M. avium tipo 1 e 9 de 

M. avium tipo 2.  

Entre as 11 identificadas como M. intracellulare, houve concordância 

em 11 (100%) das espécies analisadas pelos dois métodos, onde o PRA-hsp65 

diferenciou a espécie como M. intracellulare tipo 1.  

Entre as 10 espécies identificadas como M. abscessus tipo 1, houve 

concordância em 8 (80%) das espécies analisadas pelos dois métodos.  
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Houve concordância entre as 8 espécies identificadas como M. 

fortuitum pelos dois métodos, sendo que o PRA-hsp65 diferenciou 5 espécies 

como M. fortuitum tipo 1 e 3 como M. fortuitum tipo 2.  

Houve concordância entre todas as 6 espécies identificadas como M. 

abscessus tipo 2 pelos dois métodos, embora o GenoType® Mycobacterium 

CM não identifique os subtipos desta espécie. 

Houve concordância entre as 4 espécies identificadas como M. 

gordonae pelos dois métodos, sendo que o PRA-hsp65 diferenciou 2 espécies 

como M. gordonae tipo 7 e 2 como M. gordonae tipo 3.  

Houve concordância entre as 3 espécies identificadas como CMTB, 

pelos dois métodos (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Resultados concordantes obtidos pelo PRA-hsp65 e o GenoType® Mycobacterium 
CM conforme o sequenciamento. 
 

PRA-hsp65 GenoType® 
Mycobacterium CM Espécies* 

Isolados 
(n = 76) 

Identificação Identificação 
M. avium 27 M. avium tipo 1 M. avium 

M. avium 9 M. avium tipo 2 M. avium 

M. intracellulare 11 M. intracellulare tipo 1 M. intracellulare 

M. abscessus tipo 1 8 M. abscessus tipo 1 M. abscessus 

M. abscessus tipo 2 6 M. abscessus tipo 2 M. abscessus 

M. fortuitum 5 M. fortuitum tipo 1 M. fortuitum 

M. fortuitum 3 M. fortuitum tipo 2 M. fortuitum 

M. gordonae 2 M. gordonae tipo 7 M. gordonae 

M. gordonae 2 M. gordonae tipo 3 M. gordonae 

CMTB 3 CMTB CMTB 

* Identificadas por sequenciamento do gene hsp65. 

 

Foi possível observar discordância, em pelo menos um dos métodos, 

na identificação das espécies em 11 amostras analisadas. Entre as 7 amostras 

discordantes de M. avium, o PRA-hsp65 identificou 4 como M. kansasii, o 

GenoType® Mycobacterium CM também identificou as mesmas 4 como M. 

kansasii e mais 3 como M. intracellulare. Duas espécies de M. abscessus tipo 1 

foram identificadas pelo PRA-hsp65 como M. intracellulare tipo 2, embora o 

GenoType® Mycobacterium CM tenha identificado-as corretamente. Duas 

espécies identificadas como M. kansasii e M. xenopi foram identificadas pelo 

PRA-hsp65 como M. avium tipo 1, embora o GenoType® Mycobacterium CM 

tenha identificado-as corretamente (Tabela 7). 



 52

Tabela 7: Resultados discordantes obtidos pelo PRA-hsp65 ou o GenoType® Mycobacterium 
CM conforme o sequenciamento. 
 

PRA-hsp65 GenoType® 
Mycobacterium CM Espécies* 

Isolados 
(n = 11) 

Identificação Identificação 
M. avium  4 M. kansasii M. kansasii  

M. avium 3 M. avium M. intracellulare  

M. abscessus tipo 1 2 M. intracellulare tipo 2 M. abscessus 

M. kansasii 1 M. avium tipo 1 M. kansasii 

M. xenopi 1 M. avium tipo 1 M. xenopi 

* Identificadas por sequenciamento do gene hsp65. 

 

Os dois métodos analisados apresentaram 92% de concordância na 

identificação das espécies entre si, utilizando as 96 amostras analisadas. 

Entre 9 amostras discordantes entre os dois métodos, o PRA-hsp65 

não identificou os isolados de M. kansasii, M. xenopi e identificou 

incorretamente M. intracellulare tipo 2. Já o GenoType® Mycobacterium CM 

divergiu do PRA-hsp65 nas espécies M. avium/M. intracellulare. Além disso, 

duas amostras não apresentaram perfil no GenoType® Mycobacterium CM 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8: Resultados discordantes obtidos entre o PRA-hsp65 e o GenoType® Mycobacterium 
CM. 
 

PRA-hsp65 
Identificação 

GenoType® Mycobacterium CM 
Identificação 

M. avium tipo 1 M. kansasii 
M. avium tipo 1 M. xenopi 
M. intracellulare tipo 2 M. abscessus 
M. intracellulare tipo 2 M. abscessus 
M. avium tipo 1 M. intracellulare 
M. avium tipo 1 M. intracellulare 
M. avium tipo 1 M. intracellulare 
M. avium tipo 1 M. intracellulare 
M. avium tipo 2 M. intracellulare 
M. sherisii Sem perfil 
M. brisbanense Sem perfil 
N = 11 

 

 

5.3. Comparação dos custos de insumos das técnicas de PRA-

hsp65 e  GenoType® Mycobacterium CM 

O PRA-hsp65 apresentou um custo de insumos final de R$ 

10,70/amostra, enquanto que o GenoType® Mycobacterium CM apresentou um 

custo de R$ 45,00/amostra. No entanto, para realizar a técnica de PRA-hsp65 
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foram necessários 5 dias até a emissão do resultado final sendo que é possível 

analisar até 8 amostras concomitantemente. A técnica de GenoType® 

Mycobacterium CM necessitava apenas 2 dias até a emissão dos resultados e 

permite a análise de até 12 amostras concomitantes (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Custos de insumos e tempo de liberação por amostra processada - PRA-hsp65 

versus GenoType® Mycobacterium CM  

 

 PRA-hsp65 
GenoType® 

Mycobacterium CM 
Valor/ amostra R$ 10,70 R$ 45,00 
Tempo para liberação 
do laudo final 

5 dias 2 dias 

Nº amostras processadas  
concomitantemente 

8 12 
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6. DISCUSSÃO 

 

A identificação precisa das MNT é um processo demorado e laborioso 

e, muitas vezes, não é possível devido ao aumento do número de espécies de 

Mycobacterium com sobreposição de características fenotípicas. Desta forma, 

procedimentos bioquímicos convencionais são incapazes de distinguir as mais 

de 150 espécies de micobactérias (Euzéby, 2009). Os principais problemas na 

diferenciação das micobactérias a nível de espécie incluem a diversidade de 

métodos bioquímicos existentes e o tempo necessário para uma completa 

identificação (Telenti et al, 1993).  

Neste estudo foram avaliados dois métodos moleculares (PRA-hsp65 

e GenoType® Mycobacterium CM) para a identificação de espécies de MNT 

através da comparação com os resultados de sequenciamento parcial do gene 

hsp65. Com exceção das espécies M. kansasii e M. xenopi, outras 10 espécies 

foram corretamente identificadas pelo PRA-hsp65. O método de GenoType® 

Mycobacterium CM apresentou dificuldades na capacidade de distinguir 

M.avium de M.intracelullare. No entanto, estas espécies fazem parte de um 

mesmo complexo (CMA) e são de difícil diferenciação com outros métodos 

laboratoriais pela sua alta homologia genômica. 

Um estudo realizado no Brasil destacou as vantagens na utilização de 

técnicas moleculares como uma importante ferramenta na identificação de 

MNT. Chimara e colaboradores (2008) avaliaram 434 isolados de MNT a partir 

de espécimes clínicos, que foram analisados por métodos fenotípicos 

convencionais e pelo PRA-hsp65 e comparados ao sequenciamento do gene 

hsp65. Entre os 434 isolados, o método PRA-hsp65 forneceu a correta 

identificação em 392 (90,3%), enquanto os testes fenotípicos identificaram 

corretamente apenas 338 (77,9%). Além disso, foi demonstrado que o PRA-

hsp65 permitiu a redução do tempo para o diagnóstico final quando comparado 

à identificação fenotípica. 

No nosso estudo não foram utilizados testes fenotípicos 

convencionais para a identificação de MNT, mas os resultados da técnica de 

PRA-hsp65, em comparação ao sequenciamento, foram similares (acima de 

90%) aos resultados obtidos no estudo citado acima. Não identificamos relatos 

no Brasil de estudos utilizando o GenoType® Mycobacterium CM o qual, como 
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mencionado acima, mostrou-se bastante discriminatório para identificação de 

MNT em relação a técnica padrão-ouro (sequenciamento). É importante 

mencionar que um estudo realizado na Alemanha avaliou a técnica GenoType® 

Mycobacterium CM em relação ao seqüenciamento do gene 16S rRNA, 

encontrando uma concordância de 92,6% (Richter et al, 2006), que é 

equivalente ao percentual de concordância encontrado no nosso estudo (92%), 

o qual utilizou o seqüenciamento do gene hsp65. 

A questão taxonômica das espécies de MNT é complexa e se altera 

muito frequentemente com o passar do tempo. Isso torna mais difícil a 

avaliação das eventuais discrepâncias encontradas entre dois métodos quando 

se avalia espécies muito similares. Este aspecto fica evidente na identificação 

dos membros do grupo M. chelonae-M. abscessus, onde análises fenotípicas e 

genotípicas extensas demonstraram que M. massiliense e M. bolletii não 

podem ser separados do grupo, apoiando a proposição de que representam 

uma única espécie (Leão et al, 2011).  

O padrão denominado M. abscessus tipo 2 pelo PRA-hsp65 foi 

caracterizado através de sequenciamento como M. abscessus subsp. 

massiliense (Leão et al, 2010). Portanto, as duas subespécies de M. abscessus 

podem ser distinguidas genotipicamente por padrões diferentes do PRA-hsp65: 

o padrão M. abscessus tipo 1 para M. abscessus subsp. abscessus e o padrão 

M. abscessus tipo 2 para M. abscessus subsp. massiliense (Leão et al, 2009). 

O PRA-hsp65 discrimina as espécies por subtipos enquanto o 

GenoType® Mycobacterium CM não apresenta esta capacidade. A 

diferenciação em tipos é extremamente relevante e fica bem evidente nas 

espécies do grupo M. abscessus-M. chelonae, onde a espécie M. abscessus 

tipo 1 está mais relacionada a doenças pulmonares (ATS, 2007), enquanto M. 

abscessus tipo 2 está relacionada a abscessos cutâneos com ocorrência de 

surtos, inclusive em diversos locais no Brasil (Viana-Niero et al, 2008; Cardoso 

et al, 2008; da Costa et al, 2009; Duarte et al, 2009). Assim, embora os dois 

métodos apresentem uma boa acurácia, o PRA-hsp65 tem a vantagem de 

oferecer resultado de maior significado epidemiológico. 

A identificação correta é extremamente impactante na conduta 

médica, pois serão levados em consideração a espécie, o grau de infecção, a 
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sintomatologia e o estado imunológico do paciente associado a outros exames, 

gerando um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, um melhor 

tratamento disponibilizado aos pacientes. Cabe ressaltar que os tratamentos 

são distintos para as MNT de crescimento lento e rápido. As MNT de 

crescimento lento são submetidas a esquema semelhante ao tratamento de 

tuberculose de 18 a 24 meses, enquanto as MCR são tratadas com drogas 

parenterais, com duração de tratamento de 4 a 6 meses (Nota técnica conjunta 

Nº 1/2009/SVS/MS e ANVISA; Nota Técnica Nº 2/DEVEP/SVS/MS). 

O método PRA-hsp65 tem sido utilizado em muitos laboratórios para 

identificação de MNT, onde se tem descrito a sua importância na diferenciação 

de inúmeras espécies de MNT, bem como a redução no tempo necessário 

desta identificação (Häfner et al, 2004; Chimara et al, 2008; Senna et al, 2011). 

No entanto, técnicas comerciais (como o GenoType® Mycobacterium CM) tem 

ganhado importância por sua praticidade, embora ainda apresentem custos 

mais elevados. Além disso, este teste, especificamente, avalia apenas 16 

espécies de MNT. 

Na comparação dos custos entre os dois métodos, foi possível 

verificar que o PRA-hsp65 apresentou um valor final consideravelmente inferior 

ao do GenoType® Mycobacterium CM, porém necessita de um prazo mais 

longo até a emissão do resultado final, sendo que o PRA-hsp65 analisa 8 

amostras concomitantemente, enquanto o GenoType® Mycobacterium CM 

analisa até 12 amostras. Porém, o GenoType® Mycobacterium CM requer a 

utilização de equipamentos específicos e exclusivos para a sua utilização. 

A avaliação dos resultados observados neste estudo demonstra que, 

a aplicabilidade do PRA-hsp65 aumenta a qualidade e rapidez do resultado 

final (em relação às técnicas fenotípicas tradicionais ou a terceirização de 

identificação em centros de referência), entretanto, algumas características 

fenotípicas devem ser levadas em consideração que podem ser fundamentais 

na complementação de técnicas moleculares. O PRA-hsp65 mostrou-se 

discriminatório, de baixo custo e relativamente de fácil execução na 

identificação de micobactérias. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os isolados de MNT utilizados no estudo foram caracterizados pelos 

métodos de PRA-hsp65 e GenoType® Mycobacterium CM, os quais se 

mostraram bastante discriminatórios na identificação de diferentes espécies de 

MNT. 

O sequenciamento parcial do gene hsp65 foi realizado para 

caracterizar os isolados de MNT, o qual se mostrou eficiente nas identificações, 

não apresentando resultados ambíguos. 

O método PRA-hsp65 foi avaliado e validado, o que permitiu sua 

implementação no IPB/LACEN-RS como uma ferramenta de identificação mais 

rápida e precisa de MNT (quando comparado à identificação fenotípica), 

utilizando o sequenciamento parcial do gene hsp65 como “padrão ouro”. O 

PRA-hsp65 discriminou um número maior de espécies em relação ao 

GenoType® Mycobacterium CM e não dependeu de equipamentos específicos 

e exclusivos que acompanharam o método comercial. 

O Kit comercial GenoType® Mycobacterium CM demonstrou ser uma 

importante alternativa, pois é bastante discriminatório na identificação das 

espécies mais comuns de MNT. 

Em relação aos custos referentes aos dois métodos, foi possível 

estabelecer que o PRA-hsp65 apresentou um valor final, por amostra, 

consideravelmente inferior ao do GenoType® Mycobacterium CM. No entanto, a 

técnica comercial necessita um prazo mais curto (2 dias) para ser realizada em 

comparação com a técnica PRA-hsp65 (requer 5 dias). 

Finalmente, é possível concluir que ambas as técnicas moleculares 

avaliadas neste estudo apresentaram uma ótima capacidade de identificação 

de MNT, podendo ser utilizadas em laboratórios clínicos de rotina. A 

implementação destas técnicas, no entanto, dependerá das características dos 

diferentes laboratórios bem como as necessidades clínicas das diferentes 

instituições. De toda forma, a possibilidade de utilização de metodologias cada 

vez mais precisas e discriminatórias na identificação de MNT gera, em última 

instância, vantagens aos pacientes e ao sistema de saúde. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO I 

 

 

 
Tira reativa com as 17 zonas de reação (adaptado de Hain LifeScience®) 

 

 

 

 

Tabela de interpretação (adaptado de Hain LifeScience®) 
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