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RESUMO 

 

 

A tuberculose (TB), causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), constitui um 

grave problema de saúde pública no mundo, se fazendo necessários estudos para 

entender os mecanismos dessa doença. Um das formas de se diagnosticar a TB 

latente (TL), embora não seja indicativo definitivo, é através do teste tuberculínico 

cutâneo, que classifica os indivíduos em reativos (PPD+) ou não reativos (PPD-). 

Um grande número de estudos com Mtb utiliza experimentos que avaliam a 

capacidade microbicida contra este bacilo. O método utilizado nesse trabalho 

consiste na contagem manual de unidades formadoras de colônias (UFC) em placas 

de petri. Esse processo de determinação de crescimento ou morte bacteriana é 

moroso. A resazurina é um corante redox utilizado como indicativo de atividade 

metabólica e possui inúmeros usos, constituindo um teste simples e sensível. Assim, 

utilizou-se a resazurina para estimar a atividade microbicida de células 

mononucleares de sangue periférico (CMSP), a fim de reduzir o custo e tempo 

necessários a essa estimativa. Amostras de CMSP, de indivíduos classificados 

quanto à reatividade ao teste tuberculínico, foram submetidas ao método 

convencional e ao método utilizando a resazurina. Ambos os testes obtiveram 

sucesso em reproduzir os resultados esperados, onde o grupo PPD- possuiu maior 

atividade microbicida contra o bacilo. No entanto, quando analisados quanto à 

concordância e consistência, os dois métodos apresentaram concordância fraca, 

apesar de terem boa consistência e precisão quando consideradas todas as 

amostras. Considerando os grupos reativos separadamente, apenas o grupo PPD- 

apresentou boa consistência e precisão, porém nenhum deles apresentou 

concordância. A baixa concordância entre os métodos esteve relacionada a baixos 

coeficientes de exatidão entre os métodos em todos os grupos comparados. 

 

Palavras chave: Tuberculose. Mycobacterium tuberculosis. Resazurina. Atividade 

microbicida. Células mononucleares de sangue periférico. Teste tuberculínico. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Tuberculosis (TB), caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb), constitutes a 

serious public health concern worldwide, emphasising that more studies are 

necessary to understand the mechanisms of this disease. One of the ways to 

diagnose latent TB (TL), although it is not a definitive indication, is the tuberculin skin 

test, which classifies the subjects into reactive (PPD+) or not reactive (PPD-). A great 

number of studies with Mtb utilises experiments which evaluate the microbicidal 

capacity against the bacillus. The method used in this work consists in the manual 

count of colony forming units (UFC) in petri dishes. This process of determination of 

bacterial growth or death is slow. Resazurin is a redox dye used as an indication of 

metabolic activity and has several uses, making it a simple and sensitive test. 

Therefore, resazurin was used to estimate the microbicidal activity of peripheral 

blood mononuclear cells (CMSP), in order to reduce the cost and time necessary for 

this estimation. Samples of CMSP, from subjects sorted according to reactivity to the 

tuberculin skin test, were submitted to both the conventional method and the one 

using resazurin. Both tests were successful in reproducing the expected results, 

where the PPD- group had higher bacterial killing activity against the bacillus. 

However, when analysed for concordance and consistency, both methods showed 

poor concordance, despite having good consistency and precision when all samples 

were compared. When reactive groups were considered separately, only the PPD- 

group showed good consistency and precision, although neither group showed 

concordance. The poor concordance between methods was related to the low 

accuracy between methods in all compared groups. 

 

Key words: Tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Resazurin. Microbicidal 
activity. Peripheral blood mononuclear cells. Tuberculin skin test.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
Embora o número de mortes causadas pela tuberculose tenha reduzido em 

22% de 2000 a 2015, a TB continua a ser um grande problema de saúde pública, 

acometendo milhões de pessoas a cada ano. A epidemia de TB ainda é maior do 

que o anteriormente esperado e a doença permaneceu como uma das 10 maiores 

causas de morte no mundo em 2015. Estimativas recentes são de que houve 10,4 

milhões de novos casos em 2015, dentro dos quais 1,2 milhões foram em pessoas 

portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV). O número de mortes 

causadas pela tuberculose em 2015 foi estimado em 1,4 milhões, além de 0,4 

milhões de mortes em pessoas portadoras do HIV (WHO, 2016). No Brasil e no 

Espírito Santo, em 2014, foram registrados 69.123 e 1.108 novos casos da doença, 

respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Estima-se que a tuberculose (TB) tenha causado na Europa, entre os séculos 

17 e 18, de 20 a 30% das mortes da época (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). O 

agente causador da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis (Mtb), é um bacilo 

intracelular facultativo, estritamente aeróbico, que apresenta uma predileção pelo 

tecido pulmonar o qual é ricamente suprido de oxigênio (RAJA, 2004). O bacilo 

possui crescimento lento, com tempo geracional de aproximadamente 20 horas, e 

tende a formar agregados. A sua transmissão ocorre mais comumente pela via 

aérea, através da inalação de partículas de aerossol contendo de um até três 

bacilos, que quando alcançam o pulmão são fagocitados pelos macrófagos 

alveolares (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). A fagocitose por macrófagos 

alveolares é o primeiro evento da interação hospedeiro-patógeno (RAJA, 2004). O 

Mtb possui tropismo para células fagocíticas, podendo inclusive interagir com células 

fagocíticas não-profissionais (VAN CREVEL et al, 2002) como, por exemplo, 

pneumócitos do tipo 2 localizados no epitélio dos alvéolos pulmonares (BERMUDEZ; 

GOODMAN, 1996). 

Uma das formas de se diagnosticar a TB latente (TL) é através do teste 

tuberculínico cutâneo. O teste consiste no uso de um extrato purificado de uma 

mistura de proteínas derivadas do Mtb, ou purified protein derivative, o que fez com 

que o teste ficasse conhecido como PPD. O teste consiste na injeção subcutânea 

desse extrato, o qual causa uma reação de hipersensibilidade após 48 a 72 horas, 
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se a pessoa já foi exposta ao bacilo anteriormente. Essa reação, que causa inchaço 

e vermelhidão, pode ser medida na área de injeção. Embora o teste não seja um 

indicativo definitivo de infecção pelo bacilo, ele pode indicar que houve infecção 

prévia ou até mesmo vacinação (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Desta forma, os 

indivíduos podem ser selecionados em grupos reativos ou não ao teste 

tuberculínico. Nota-se a importância desse teste, uma vez que diversos estudos já 

demonstraram que há variação na resposta imunológica ao bacilo entre indivíduos 

não reativos ao teste PPD (PPD-), e indivíduos reativos ao teste (PPD+) 

(CAMPANA, 2010; STRINGARI, 2012; COVRE, 2013), sendo inclusive o risco de 

desenvolver uma reinfecção pelo bacilo maior em pessoas que foram tratadas com 

sucesso para tuberculose do que na população não infectada (VERVER et al, 2005). 

 Uma grande quantidade de estudos envolvendo o Mtb baseia-se em 

experimentos que avaliam a atividade microbicida contra o bacilo da tuberculose. 

Um dos métodos utilizados é o descrito por Wallis e colaboradores em 2001. Este 

método utiliza o sistema BACTEC (BectonDickson), onde os isolados da bactéria 

são preparados e colocados em crescimento no meio de cultura BACTEC 12B para 

serem utilizados em culturas de sangue total, até que o índice de crescimento 

mínimo necessário seja atingido. Usando o BACTEC, uma curva padrão 

relacionando o tamanho do inóculo e o número de dias para positividade (days to 

positivity – DTP) é feita utilizando de 0,01-1000µL do inóculo para cada isolado 

diferente. A quantidade de inóculo padrão é então selecionada para o volume de 

inóculo que mostra positividade em 4,5 dias, correspondendo a um valor aproximado 

de 1 x 104 unidades formadoras de colônia (UFC) no inóculo. Esse volume de 

suspensão bacteriana é então ressuspendido em meio de cultura RPMI e misturado 

com uma quantidade igual de sangue e colocado em incubação à 37º C e 5% CO2. 

Posteriormente, as células são lisadas, os bacilos sedimentados e ressuspensos no 

meio de cultura BACTEC. O crescimento do controle e dos inóculo que foram feitos 

em cultura com sangue total são então comparados quanto ao número de DTP, e o 

cálculo quando positivo representa crescimento bacteriano, e quando negativo 

representa morte bacteriana, numa escala de log (WALLIS et al, 2001). Ainda com o 

intuito de avaliar a atividade microbicida, os estudos feitos por outros pesquisadores 

em nosso grupo, por exemplo, avaliam a morte dos bacilos de Mtb através de uma 

variação no método citado anteriormente. Nestes ensaios, o sistema BACTEC não é 

utilizado, e após incubação da bactéria com as amostras de sangue (STRINGARI 
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2012; COVRE, 2013) ou células mononucleares de sangue periférico (CMSP) 

(ROSSI, 2014), as misturas são inoculadas em placas de petri contendo meio de 

cultura e as placas são incubadas em estufa. Neste procedimento, a contagem de 

UFC ocorre após 14 e 21 dias de incubação. Em ambos os procedimentos, o 

processo de determinação de crescimento ou morte bacteriana é moroso. 

A resazurina é um corante redox utilizado como indicativo de atividade 

metabólica em culturas celulares e possui inúmeras aplicações, como por exemplo 

estudos de toxicidade, proliferação e viabilidade celular (PRÄBST et al, 2017). Foi 

descoberta por Weselsky (WESELSKY apud TWIGG, 1945), e em primeira instância 

utilizada para estimar a carga bacteriana presente no leite em 1929 por Pesch e 

Simmert (PESCH; SIMMERT apud TWIGG, 1945). A resazurina não é tóxica para as 

células e não é necessária a ocorrência de morte celular para obtenção das 

medições, sendo um teste simples e rápido, que pode ser medido tanto por 

colorimetria, quanto por fluorimetria. Esse teste fornece uma excelente estimativa de 

proliferação celular ou toxicidade de compostos. Possuindo uma sensibilidade 

comparável a testes radioativos, porém sem a produção e exposição a materiais 

tóxicos (O’BRIEN et al, 2000). Em solução aquosa, a resazurina (Figura 1, à 

esquerda) possui cor azul, e, quando sofre redução para resorufina, adquire a cor 

rosa. Além disso, a resorufina pode sofrer outra redução para hidroresorufina, que é 

incolor (ERB; EHLERS, 1950). A resazurina pode ser dissolvida em tampões 

fisiológicos, que podem ser utilizados nos ensaios e adicionados diretamente à 

cultura de células. Após a adição do reagente, as placas são incubadas de imediato 

para que as células que estão sendo estudadas possam fazer a conversão da 

resazurina em resorufina, que é então medido com o auxílio de um 

espectrofotômetro (RISS; MORAVEC; NILES, 2010) e a quantidade de resorufina 

produzida é proporcional ao número de células viáveis (RISS et al, 2016).  

 

 

Figura 1: Estágios de redução da resazurina (esquerda) para resorufina (meio) e dihidroresorufina 
(direita), sendo essa última incolor. (PRÄBST et al, 2017) 
 



16 

Foram descritos vários mecanismos que conduzem à redução da resazurina 

por células viáveis. Estes mecanismos utilizam a nicotinamida adenina dinucleotídeo 

(NADH) e a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) como fonte de 

elétrons. Dentre esses mecanismos podem, ser citados a redução por enzimas 

mitocondriais ou microssomais, enzimas da cadeia respiratória ou por agentes de 

transferência de elétrons, como o metassulfato de metilfenazina (PRÄBST et al, 

2017). Enzimas conhecidas como diaforases possuem um papel particularmente 

importante na redução da resazurina à resorufina através da transferência de 

elétrons do NADH (ZALATA et al, 1998). Diaforases estão amplamente distribuídas, 

sendo encontradas desde mamíferos a bactérias, podendo ser tanto mitocondriais 

como citoplásmicas, sendo assim boas candidatas por serem responsáveis pela 

conversão da resazurina à resorufina (O’BRIEN et al, 2000).  

As maiores vantagens de se utilizar a resazurina residem no fato de ser 

relativamente barata e mais sensível que outros ensaios, como o teste que utiliza 

tetrazólio para medição de células viáveis, além de poder ser acoplado com outros 

estudos. Suas desvantagens incluem a possibilidade de interferência nas medidas 

de fluorescência e os possíveis efeitos tóxicos às células (RISS et al, 2016). De fato, 

já se descobriu que a resazurina possui atividade microbicida contra Neisseria 

gonorrhoeae (SCHMITT et al, 2016) e Francisella tularensis (SCHMITT et al, 2013). 

Não obstante, o composto aparenta não ser tóxico para Mycobacterium tuberculosis, 

uma vez que vários estudos têm sido realizados com esta bactéria. 

Atualmente a resazurina tem sido utilizada em inúmeros estudos, como por 

exemplo estudos de atividade antibacteriana (TEH et al, 2017; JANG et al, 2017; 

CHOI, 2016), Concentração Inibitória Mínima (MIC) de antibióticos (MARTIN et al, 

2003; PINA, 2016; SCHENA et al, 2016), MIC de outros compostos como extrato 

larval de moscas (TEH et al, 2017), fluoroquinolonas (COECK et al, 2016) e até 

mesmo a análise de mutações conferindo ou não resistência à antibióticos para 

determinadas cepas bacterianas (EILERTSON et al, 2016). Vários desses estudos, 

inclusive, utilizaram Mycobacterium tuberculosis em suas análises (EILERTSON et 

al, 2016; SCHENA et al, 2016; COECK et al, 2016; CHOI, 2016; JANG et al, 2017; 

MARTIN et al, 2003; PINA, 2016). Além disso, já existem protocolos descritos para 

quantificação e medição do crescimento de biofilmes bacterianos 

(VANDECANDELAERE; VAN ACKER; COENYE, 2016).  
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Em vista dos inúmeros usos da resazurina, o estudo de O’Brien e 

colaboradores, em 2000, forneceu uma nova visão para o composto. Utilizando 

hepatócitos, eles foram capazes de estabelecer uma boa correlação entre relative 

fluorescent units (RFU), ou unidades fluorescentes relativas, e a redução da 

resazurina na presença de quantidades de células pré-estabelecidas (O’BRIEN et al, 

2000). Um outro estudo, por Gold e colaboradores em 2016, desenvolveu um 

método para enumeração semi-quantitativa de Mycobacterium tuberculosis 

utilizando placas de ágar com carvão ativado. Os autores declaram que sua 

habilidade de previsão vem em conjunto com estudos de MIC, e possui uma 

capacidade de medir redução no número de bactérias da ordem de 2 a 3 log10. 

Porém, esse método ainda necessita de uma incubação de 7 a 10 dias das placas 

de cultura (GOLD et al, 2016).  

Tendo em consideração o que foi exposto, pretende-se avaliar a utilização da 

resazurina em um estudo para estimar a atividade microbicida contra Mycobacterium 

tuberculosis por células mononucleares de sangue periférico, reduzindo não apenas 

um processo moroso, que pode levar até 21 dias para que as colônias possam ser 

contadas macroscopicamente, a um período de apenas 24 horas, mas também 

dispendioso, reduzindo o custo e o tempo gasto, assim como a produção de 

resíduos.  
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo deste trabalho foi padronizar um método de avaliação da atividade 

microbicida contra Mycobacterium tuberculosis por células mononucleares de 

sangue periférico, através de um teste utilizando a resazurina.  

 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Avaliar a diferença da atividade microbicida entre os grupos PPD+ e PPD-, 

utilizando o método padrão e o método da resazurina. 

 Analisar a consistência e concordância entre os dois métodos utilizados.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi um estudo experimental conduzido no Laboratório de Imunologia 

Celular e Molecular do Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Ele faz parte de um estudo maior, intitulado “Perfil fenotípico, tipo de 

resposta e desenvolvimento das células T de memória, principalmente as T 

reguladoras de memória, frente ao desafio com cepas de Mycobacterium 

tuberculosis: Uma avaliação in vitro”, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Biomédico (CEP), com número de registro do parecer 

1.203.318. Todos os procedimentos seguiram as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa com seres humanos. 

 

 

3.1. OBTENÇÃO DE AMOSTRAS E SEPARAÇÃO DOS GRUPOS 

 

 

As amostras de sangue foram obtidas através de doações voluntárias, após 

preenchimento de um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1). Foi 

realizado o Teste Tuberculínico, também chamado de PPD. Os grupos de estudo 

foram divididos em amostras PPD+ para indivíduos reativos (quando os indivíduos 

reativos apresentavam valores de induração acima de 10 milímetros) e PPD- para os 

indivíduos considerados não reativos (quando os indivíduos apresentavam valores 

de induração abaixo de 10 milímetros). Foram coletados aproximadamente 30 mL de 

sangue em tubos à vácuo contendo heparina sódica. Foram coletadas amostras de 

16 indivíduos diferentes, tendo sido 8 indivíduos pertencentes a cada grupo reativo. 

 

 

3.2. PREPARO DOS ISOLADOS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

 

Para modelo de infecção experimental in vitro foi utilizada a cepa de 

referência virulenta ATCC 27294TM (H37Rv), adquirida na ATCC (American Type 
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Cell Collection) e fornecida pelo Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Todos os materiais e soluções utilizados eram 

estéreis. 

O crescimento das bactérias foi feito em meio de cultura sólido (Ogawa-

Kudoh) a 37ºC com 5% de CO2 por 21 dias. Após isso, foram retiradas do meio de 

cultura utilizando uma alça bacteriológica e transferidas para tubos com tampa de 

rosca contendo pérolas de vidro e 2 mL de tampão fosfato-salino com 0,25% (v/v) de 

Tween 80 (PBS-T80), seguido de agitação em vórtex por um minuto para 

homogeneização. Após a homogeneização, o tubo permaneceu em repouso por 30 

minutos para sedimentação dos grumos restantes da amostra. Depois do repouso, o 

sobrenadante foi transferido para outro tubo com tampa de rosca, sendo agitado 

rapidamente. Paralelamente, foram separados tubos de rosca, com 4 mL de PBS-

T80 aos quais foram adicionadas cerca de 10 gotas da suspensão bacteriana 

homogeneizada. A concentração foi determinada por medição em espectrofotômetro 

da densidade óptica (DO) a 625nm, ajustando para o valor desejado (DO=0,35), 

para que a concentração bacteriana fosse de aproximadamente 107 bacilos por mL. 

Caso o valor da DO se encontrasse acima de 0,35, era feita a adição de PBS-T80 

para ajustar o valor. Caso fosse menor, era adicionada suspensão bacteriana. 

Separou-se 1 mL da suspensão em tubos de 1,5 mL que foram centrifugados (13000 

x g, por 10 minutos, temperatura ambiente, sem freio) para separação das bactérias 

e formação do pellet. O sobrenadante foi cuidadosamente retirado, e o pellet 

ressuspendido em 1 mL de meio PBS-T80 e novamente centrifugado nas mesmas 

condições anteriores por duas vezes para lavagem. Após a segunda lavagem, o 

pellet foi ressuspendido em 1mL de meio de cultura líquido 7H09 com 10% (v/v) de 

soro fetal bovino (SFB) inativado, homogeneizado e armazenados a -70ºC em 

alíquotas de utilização única. Antes da utilização, as alíquotas foram retiradas do 

armazenamento e descongeladas em estufa a 37ºC por uma hora com 5% de CO2, 

seguindo-se três ciclos de sonicação por 10 segundos, com intervalos de 5 minutos 

cada, para diminuir os agregados das bactérias. 
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3.3. QUANTIFICAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE INFECÇÃO 

 

 

Para padronizar a concentração estoque obtida, foram feitas diluições 

seriadas da suspensão em RPMI 1640 (SIGMA-Aldrich) Completo (10% v/v Soro 

Fetal Bovino Inativado, 2 mM L-Glutamina, 10 mM HEPES – Gibco Invitrogen) 

(cRPMI). Foi adicionado 0,9 mL de cRPMI em tubos de vidro e adicionado 0,1 mL da 

suspensão bacteriana homogeneizada para o primeiro tubo, fazendo uma diluição 

equivalente a 1:10. O processo foi repetido, a partir do primeiro tubo, até à diluição 

de 1:10.000.000.000 e de cada uma delas foram plaqueados 3 inóculos de 30 µL em 

placas tripartidas ou quadripartidas contendo meio de cultura sólido Middlebrook 

7H11 (Becton Dickinson), contendo 10% v/v de SFB inativado e 5% (v/v) de Glicerol 

(Vetec – C3H5(OH)3). O crescimento das bactérias foi acompanhado por 21 dias em 

estufa a 37º C com 5% de CO2. As colônias foram contadas nos 14º e 21º dias. O 

número de colônias observadas foi utilizado para determinar a concentração 

bacteriana. 

 

 

3.4. OBTENÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGUE PERIFÉRICO 

(CMSP) 

 

 

O sangue obtido foi centrifugado (400 x g, 15 minutos, temperatura ambiente) 

para remoção do plasma. O plasma foi coletado e armazenado em alíquotas de 

1000 μL. Os componentes celulares restantes do sangue foram transferidos para um 

tubo de polipropileno de fundo cônico estéril de 50 mL (T50) e diluído na proporção 

de 1:1 com PBS, e em seguida transferido para outro T50 contendo Histopaque-

1077 (Sigma-Aldrich) de forma a manter duas fases fisicamente separadas, numa 

razão aproximada de 1 volume de Histopaque-1077 para 2 volumes de sangue 

diluído. Esse tubo foi centrifugado a 400 x g durante 30 minutos, à temperatura 

ambiente, sem freio e sem aceleração para evitar a mistura das diferentes fases. 

Após essa centrifugação, o plasma permaneceu na fase superior, enquanto os 

eritrócitos e granulócitos desceram para o fundo do tubo. Entre essas duas fases, 
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ficaram as células mononucleares, caracterizadas por uma “nuvem” de aparência 

esbranquiçada. 

As células mononucleares foram removidas com o auxílio de uma pipeta 

Pasteur e transferidas para outro T50, o qual foi completado com PBS para o volume 

de 50 mL e centrifugado (250 x g, 10 minutos, 4ºC), para lavar as células. O 

sobrenadante foi descartado e esse processo de lavagem foi repetido mais duas 

vezes. No final, as células foram ressuspendidas em 10 mL de cRPMI e contadas 

em câmara de Neubauer com a utilização do corante Azul de Trypan, um corante 

celular que marca células mortas que possuem poros nas membranas e coram de 

azul, enquanto que células com a membrana celular intacta permanecem incolores. 

Após a contagem, o volume foi ajustado para que se obtivessem 107 células por mL. 

 

 

3.5. ENSAIO DE ATIVIDADE MICROBICIDA (EAM) 

 

 

Com o intuito de avaliar a atividade microbicida, as amostras de CMSP foram 

centrifugadas e ressuspendidas em 1000 µL, infectadas com a cepa H37Rv de Mtb 

na proporção de 1 x 107 CMSP/ml para 1 x 106 bactérias/ml (considerando-se uma 

freqüência de 10% de macrófagos, configurando assim uma multiplicidade de 

infecção de 1:1) e incubadas em estufa à 37º C e 5% de CO2 por 72 horas. Após 

incubação, os tubos foram centrifugados (13000 x g, 5 minutos, temperatura 

ambiente) e 400 µL do sobrenadante. Foi adicionado então 900 µL de água MILI-Q 

estéril a cada tubo para promover a destruição das células e, desta forma, liberar as 

bactérias para o meio. Os tubos foram agitados por 30 segundos e permaneceram 

em repouso (dez minutos, temperatura ambiente), seguindo-se nova agitação e 

posterior centrifugação (13000 x g, 5 minutos, temperatura ambiente), remoção e 

descarte de 800 µL de sobrenadante de cada tubo. Foram feitas diluições seriadas 

do volume residual em PBS-T80, das quais foram plaqueadas as diluições de 10-1 a 

10-4 em placas de Petri tripartidas ou quadripartidas contendo meio 7H11 (conforme 

Seção 3.3). Após o plaqueamento, as placas foram mantidas em estufa à 37ºC e 5% 

de CO2 e acompanhadas durante 21 dias. As colônias foram contadas nos 14º e 21º 

dias. Um exemplo pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2: Exemplo de placa de petri tripartida, com crescimento bacteriano, para contagem de UFC. 
Imagem retirada do acervo do laboratório. Foto: Luciana Polaco Covre. 

 

 

3.6. CURVA PADRÃO 

 

 

Foi feita uma curva padrão para a degradação da resazurina, utilizando uma 

solução padrão de sal de sódio de resazurina (Sigma-Aldrich), pelos bacilos de Mtb, 

utilizando dois tubos contendo 5 x 106 bactérias em 500 µL. Os tubos foram 

centrifugados a 13000 x g por 10 minutos em temperatura ambiente, o sobrenadante 

removido, e o pellet ressuspendido em 300 µL e transferidos para o primeiro poço. 

Desses 300 µL, foram retirados 225 µL e adicionados ao poço seguinte contendo 75 

µL de meio de cultura 7H09 (preparado conforme item 3.2). Esse processo foi 

repetido em série por 13 vezes, para que fossem obtidos os pontos na curva. A cada 

poço foi adicionado 7,5 µL de resazurina (0,0125% p/v) e a placa lida em 

espectrofotômetro, após 24 horas de incubação, nos comprimentos de onda de 570 

nm, o espectro de absorvância da resazurina (λ1), e de 600 nm, para corrigir erro de 
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fundo (λ2). Esse experimento foi realizado em duplicata. Para calcular a 

porcentagem de sobrevivência celular, foi utilizado o seguinte cálculo: 

 

% 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 =
(𝜀𝑂𝑋𝐼)𝜆 𝐴𝜆 − (𝜀𝑂𝑋𝐼)𝜆 𝐴𝜆  𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

(𝜀𝑂𝑋𝐼)𝜆 𝐴 𝜆 − (𝜀𝑂𝑋𝐼)𝜆 𝐴 𝜆  𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒
  𝑥 100 

 

Onde, εOXI é o coeficiente de extinção molar da resazurina oxidada, A é a 

absorvância do poço testado e A0 a absorvância do poço controle. Foi subtraído dos 

valores A e A0 a absorvância equivalente ao meio de cultura sozinho na presença da 

resazurina. Um exemplo de placa de 96 poços com a curva padrão pode ser 

visualizada na Figura 3 (logo após adição da resazurina) e na Figura 4 (após as 24 

horas de incubação). 

 

 

  

Figura 3: Exemplo de placa de 96 poços onde foi feita a curva padrão, logo após adição da resazurina 
aos poços. Foto: Lorenzzo Lyrio Stringari. 
 



25 

 

Figura 4: Exemplo de placa de 96 poços onde foi feita a curva padrão, após 24 horas de incubação 
da placa da Figura 3 em estufa à 37ºC e 5% de CO2. Na foto é possível visualizar a mudança de cor 
da resazurina ao ser reduzida e a diferença entre os poços com diferentes concentrações 
bacterianas. Foto: Lorenzzo Lyrio Stringari. 
 

 

3.7. ANÁLISE DA ATIVIDADE MICROBICIDA UTILIZANDO A RESAZURINA 

 

 

As amostras de CMSP foram incubadas durante 72 horas com bacilos de Mtb 

na proporção de 107 CMSP para 106 bactérias (considerando-se uma freqüência de 

10% de macrófagos, configurando assim uma multiplicidade de infecção de 1:1). As 

células do CMSP foram lisadas através da adição de água Milli-Q, e as amostras 

foram diluídas conforme o item anterior, em placas de 96 poços, juntamente ao 

controle contendo apenas bactérias, e o controle contendo apenas meio de cultura, 

aos quais foram acrescentados 7,5 μL de resazurina (0,0125% p/v). As placas foram 

lidas conforme item anterior, após 24 horas da adição da resazurina. 
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3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Foi utilizado o software Microsoft Excel para calcular a equação da reta (R) 

nas curvas padrão, bem como para confecção dos gráficos referentes à mesma. Nos 

demais gráficos foram utilizados dois softwares. O GraphPad Prism, onde foram 

realizados os testes estatísticos Student T pareado, teste de Mann-Whitney e a 

análise de regressão linear (R²). Foram considerados significativos os valores de p ≤ 

0,05. Também foi utilizado o MedCalc, onde foram efetuados os testes de 

Consistência através do Coeficiente de Correlação Intraclasse (Intra-class correlation 

coefficient) e o Coeficiente de Correlação de Concordância (Concordance correlation 

coefficient), onde foram avaliados os coeficientes de precisão e exatidão, além da 

concordância.  
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4. RESULTADOS 

 

 

Foram coletadas amostras de 16 participantes do estudo diferentes, tendo 

estes sido classificados conforme a reatividade ao teste tuberculínico em PPD+ (n = 

8) ou PPD- (n = 8). Em todas as amostras, foram feitos, utilizando CMSP, os ensaios 

de atividade microbicida utilizando o método convencional e com a resazurina. 

Todos os resultados, exceto os da curva padrão, foram expressos em porcentagem 

de morte do bacilo. 

 

 

4.1. CURVA PADRÃO  

 

 

 Para estimar os valores de porcentagem de morte bacteriana utilizando a 

resazurina, foi feita uma curva padrão utilizando somente a bactéria. A Figura 5 

mostra um exemplo de curva padrão, onde se pode ver que aplicando uma 

regressão linear, se obteve a equação da reta indicada com um valor de R² próximo 

de 1 (R² = 0,941), indicando uma boa associação entre os valores comparados. 

Essa relação de linearidade entre as duas variarias verifica-se no intervalo de 

concentrações bacterianas de aproximadamente 1,00 x 105 e 5,00 x 106 

bactérias/ml. A partir dessa porcentagem de degradação da resazurina foi estimado 

o valor das porcentagens de morte nos ensaios em que este método foi utilizado. 

Por exemplo, se a porcentagem de degradação da resazurina de uma amostra foi de 

25%, significa que do total de bactérias utilizado, apenas 25% sobreviveu, ocorrendo 

uma porcentagem de morte bacteriana de 75%. A porcentagem de degradação da 

resazurina foi calculada conforme descrito na seção 3.6. 
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Figura 5: Relação de linearidade entre a porcentagem de degradação da resazurina e a concentração 

de bactérias. No gráfico é possível verificar uma melhor relação de linearidade entre os valores 1,00 x 

105 e 5,00 x 106
 bactérias/ml, apresentando uma regressão linear (R²) igual a 0,941. 

 

 

4.2. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBICIDA NOS GRUPOS PPD+ E PPD- 

 

 

Começamos por avaliar com ambos os métodos, qual era a porcentagem de 

morte após 72 horas de incubação com as bactérias. De fato, observou-se que tanto 

no Ensaio de Atividade Microbicida (EAM) quanto no da resazurina (RM) o grupo 

PPD- registrou uma maior porcentagem de morte das bactérias (Figura 6) e que 

essa diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,0002). 
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Figura 6: Comparação da porcentagem de morte utilizando os ensaios EAM (esquerda) e RM (direita) 
entre os grupos PPD+ e PPD-. Os valores representados nos gráficos são as médias das 
porcentagens de morte em cada grupo. Em ambos os métodos, o grupo PPD- apresentou maior 
atividade microbicida contra o Mtb. (*** p = 0,0002). 
 

 
O fato de o grupo PPD- apresentar maior atividade microbicida contra o Mtb já 

foi demonstrado anteriormente por pesquisadores em nosso grupo (CAMPANA, 

2010; STRINGARI, 2012; COVRE, 2013). Esta observação foi reproduzida com 

ambos os métodos aqui utilizados. 

 

 

4.3. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBICIDA NOS MÉTODOS EAM E RM 

 

 

Com a finalidade de testar a validade do método utilizando a resazurina, 

comparamos este último com o método padrão, EAM, de duas formas: comparando 

entre os grupos PPD+ e PPD- e comparando a totalidade de amostras testadas em 

cada método. 

 Na Figura 7 é possível observar as relações estabelecidas. No grupo PPD+, 

não houve diferença significativa na porcentagem de morte entre os métodos EAM e 

RM (Figura 7, barras preta e cinzenta à esquerda), enquanto no grupo PPD- essa 

diferença é bem marcante, com o RM apresentando valores mais elevados (Figura 

7, barras preta e cinzenta à direita; p < 0,0001) 
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Figura 7: Comparação entre os grupos PPD+ e PPD-, para os ensaios EAM e RM, demonstrando que 

dentro do grupo PPD+ não houve diferença significativa, enquanto no PPD- a diferença foi evidente, 

com o método RM apresentando valores mais elevados. Os valores representados nos gráficos são 

as médias das porcentagens de morte em cada grupo. (ns = não significativo; **** p < 0,0001) 

 

 

Realizou-se também uma análise comparativa entre os dois métodos sem separar 

as amostras de acordo com o estado de reatividade ao teste tuberculínico. Assim, de 

forma semelhando ao observado no grupo PPD-, é evidente uma diferença 

significativa entre os métodos, com o RM a apresentar valores mais elevados em 

relação ao EAM (Figura 8; p = 0,004).  
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Figura 8: Comparação entre os métodos EAM e RM utilizando todas as amostras testadas, 
demonstrando que o método RM apresentou valores superiores de porcentagem de morte.  Nessa 
comparação, os métodos são significativamente diferentes (*** p = 0,004). Os valores representados 
nos gráficos são as médias das porcentagens de morte em cada grupo. 
 

Em ambos os gráficos é possível notar que quando é utilizado o RM, este 

possui uma tendência a apresentar valores de porcentagem de morte superiores aos 

determinados pelo EAM. 

Ainda com o intuito de comparar os métodos entre si, foi feito um gráfico para 

comparar a dispersão dessas amostras. Na Figura 9 foram traçados os pontos 

correspondentes a todas as amostras analisadas pelos dois métodos, tendo-se 

verificado que é possível distinguir os grupos PPD+ e PPD-, ou seja, as 

determinações realizadas para cada grupo por ambos os métodos exibem uma boa 

associação. Nesse mesmo gráfico, foi feita uma regressão linear e o R² foi calculado 

em 0,6776, indicando um baixo poder de associação entre as leituras das duas 

técnicas, o que pode ser notado pela distância dos pontos à reta que corresponderia 

a um valor de associação total, ou seja um R² igual a 1. 
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Figura 9: Análise da associação por regressão linear entre os métodos EAM e RM para os grupos 
PPD+ e PPD-. É possível notar uma boa associação para cada um dos grupos reativos, sem que se 
verifique associação entre os métodos EAM e RM. Os valores são expressos em porcentagem de 
morte para cada amostra em cada método. O R² da regressão linear foi igual a 0,6776. 
 

 

4.4. CONCORDÂNCIA E CONSISTÊNCIA 

 

 

Com o intuito de avaliar a consistência dos métodos, bem como a 

concordância entre eles, foram feitos dois testes estatísticos utilizando o software 

MedCalc.  

O primeiro teste foi o Coeficiente de Correlação Intra-classe, ou Intra-class 

correlation coefficient (ICC), para avaliar a consistência dos resultados, e o último foi 

o Coeficiente de Correlação de Concordância (ρC), sendo este último o produto do 

coeficiente de Pearson (ρ), que é uma medida de precisão, por um fator de correção 

de viés (Cb) que mede a exatidão. Estes testes foram feitos tanto para os grupos 

PPD+ e PPD- de forma separada, quanto considerando todas as amostras juntas. 

Os valores obtidos em cada um dos coeficientes citados estão dispostos na Tabela 

1. 
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Tabela 1: Valores dos testes estatísticos de Concordância e Consistência, tanto para todas as 
amostras juntas, quando para os grupos reativos PPD+ e PPD-. 
 

Grupos 

de Estudo 
Consistência (ICC)* 

Medidas Únicas 

Consistência (ICC)* 

Medidas Médias 

Precisão 

(ρ)** 

Exatidão 

(Cb) 

Concordância 

(ρC)*** 

PPD+ -0,4578 -1,6884 -0,5957 0,3878 -0,2310 

PPD- 0,8292 0,9066 0,9424 0,06024 0,05678 

Ambos  0,6919 0,8179 0,8232 0,4987 0,4105 

*= Valores de ICC maiores que 0,60 são considerados bons, e maiores que 0,75 excelentes. 
**= Valores de ρ próximos de 1 são indicadores de boa precisão. 
***= Valores de ρC menores do que 0,90 são indicadores de baixa concordância. 

 
 

 

 Na Figura 10, é possível visualizar o gráfico de Concordância do grupo PPD+. 

Este gráfico mostra que, muito embora alguns resultados tenham se aproximado da 

linha de igualdade, os métodos aqui avaliados não são concordantes. E de fato, 

tanto o ρ quanto ρC foram números negativos, tendo sido -0,5957 e -0,2310 

respectivamente. O fator de correção de viés (Cb), nesse grupo, foi de 0,3878. Além 

disso, o coeficiente de consistência nesse grupo (ICC) foi de -0,4578, para medidas 

únicas, e -1,6884, para medidas médias. 

Valores de ICC abaixo de 0,4 são considerados pobres em consistência e 

valores de ρC menores do que 0,9 são considerados pobres em concordância. 

Portanto, para o grupo PPD+, as amostras apresentaram baixa consistência e baixa 

concordância. O baixo valor de ρ também indica que não houve precisão na 

comparação entre os grupos, o que pode ser notado pelo pico ocasionado na linha 

de tendência, causado pelas amostras que possuíam porcentagem de morte no 

teste por resazurina inferior ao calculado pelo método tradicional EAM. Ainda, o 

baixo valor de Cb indica que não houve exatidão entre os métodos, tal como 

evidenciado pelo fato de os resultados se afastarem da linha de concordância. 
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Figura 10: Análise de concordância entre os métodos RM e EAM grupo PPD+. Os pontos com a reta 
continua (linha de tendência) representam as porcentagens de morte de cada amostra. A linha 
traçada representa a linha de concordância que corresponde a um valor de ρC igual a 1. Os valores 
dos testes estatísticos de consistência e concordância estão na Tabela 1. 
 

 

Ao observar a Figura 11, nota-se que para o grupo PPD- os resultados 

apresentam valores menos dispersos. Pela própria linha de tendência (linha 

continua) é possível notar maior precisão entre as medições (ρ = 0,9424), bem como 

maior consistência (ICC = 0,8292 e 0,9066). Porém, existe uma distância grande da 

linha de igualdade (linha tracejada). Estes indicadores demonstram uma baixa 

exatidão (Cb = 0,06024) e, portanto, os métodos são estatisticamente não 

concordantes (ρC = 0,05678). 



35 

Figura 11: Análise de concordância entre os métodos RM e EAM no grupo PPD-. Os pontos com a 
reta continua (linha de tendência) representam as porcentagens de morte de cada amostra. A linha 
traçada representa a concordância total que corresponde a um valor de ρC igual a 1 . Os valores dos 
testes estatísticos de consistência e concordância estão na Tabela 1. 
 

 

Em contrapartida, quando visualizamos o gráfico para todas as amostras 

juntas (Figura 12), observamos que a linha de tendência se aproxima um pouco 

mais da linha traçada do que a linha de tendência no grupo PPD- (Figura 11). De 

fato, quando as amostras não são divididas em grupos reativos, elas apresentam 

consistência (ICC = 0,6919 e 0,8179) e precisão (ρ = 0,8232), porém elas ainda 

possuem baixa exatidão (Cb = 0,4987) por estarem significativamente afastadas da 

linha de igualdade (linha tracejada). Portanto, esta análise reforça que os métodos, 

nas condições em que foram testados, não são concordantes (ρC = 0,4105). 



Figura 12: Análise de concordância entre os métodos RM e EAM par
com a reta continua (linha de tendência) representam as porcentagens de morte de cada amostra. A 
linha traçada representa a concordância total que corresponde a um valor de 
dos testes estatísticos de consistência e concordância estão na Tabela 1.
 

 

Esses testes permitiram

estatística o que se observa no gráfico de barras das Figuras 

embora ambos os testes tenham produzido resultados

possuem poderes de medição diferentes dentro do grupo amostral.

 
 

Análise de concordância entre os métodos RM e EAM para todas as amostras. 
com a reta continua (linha de tendência) representam as porcentagens de morte de cada amostra. A 

a concordância total que corresponde a um valor de 
consistência e concordância estão na Tabela 1. 

permitiram demonstrar com mais detalhes e poder de validade 

o que se observa no gráfico de barras das Figuras 6, 

embora ambos os testes tenham produzido resultados dentro do esperado, eles 

possuem poderes de medição diferentes dentro do grupo amostral.
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todas as amostras. Os pontos 
com a reta continua (linha de tendência) representam as porcentagens de morte de cada amostra. A 

a concordância total que corresponde a um valor de ρC igual a 1. Os valores 

e poder de validade 

, 7 e 8, uma vez que 

dentro do esperado, eles 

possuem poderes de medição diferentes dentro do grupo amostral. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A tuberculose assola milhões de pessoas no mundo a cada ano, e 

permanece, portanto, como um grave problema de saúde pública (WHO, 2016), se 

fazendo necessários estudos para entender os mecanismos da doença. Atualmente, 

os métodos de referência para estimar morte bacteriana baseiam-se em dois 

processos. Um destes processos utiliza o sistema BACTEC (BectonDickson), o qual 

requer alguns dias para ser analisado, conforme se dá o crescimento bacteriano 

(WALLIS et al, 2001). O outro processo envolve a contagem visual, através de 

estereomicroscópio das unidades formadoras de colônias, após 14 e 21 dias de 

crescimento em estufa (STRINGARI, 2012; COVRE, 2013; ROSSI, 2014). Ambos os 

processos requerem um grande gasto com meios de cultura sólidos e placas para 

crescimento das bactérias, além do longo tempo necessário para o crescimento, o 

que torna o processo moroso e custoso. Frente a isso, este trabalho tentou 

padronizar um método para estimar atividade microbicida contra Mtb, com a 

finalidade de reduzir os custos e o tempo necessários para estudos dessa natureza. 

 Este método consiste em utilizar uma solução de resazurina, um corante 

redox capaz de avaliar a presença de metabolismo celular nas culturas e que tem 

sido utilizado em variados tipos de estudo, como por exemplo estudos de viabilidade 

celular, toxicidade, proliferação (PRÄBST et al, 2017). A resazurina, quando em 

solução aquosa possui a cor azul, e quando oxidada para resorufina adiquire a cor 

rosa (ERB; EHLERS, 1950). Essa alteração de cor pode ser medida tanto por 

colorimetria quanto por fluorescência (O’BRIEN et al, 2000). Embora as medições 

por fluorescência sejam mais precisas (O’BRIEN et al, 2000), foi utilizado o método 

de colorimetria por medição de absorvância para evitar que a fluorescência de 

outros poços interferisse nas medidas de fluorescência, também chamado de halo 

effect, devido à indisponibilidade de placas de 96 poços com as paredes na cor 

preta, a qual absorvem parte da fluorescência de outras placas, limitando o 

espalhamento do sinal fluorescente (SIMEONOV; DAVIS, 2015). 

 Sendo assim, foram incubadas CMSP com Mtb, em concentrações pré-

definidas, a fim de estimar a porcentagem de morte de bacilos em ambos os 

métodos e estabelecer concordância entre os dois métodos. A princípio, como pode 

ser visto na Figura 6, em ambos os métodos o resultado obtido foi semelhante, 
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sendo que o grupo PPD- exibiu maior capacidade microbicida, evidenciada pelo 

aumento na porcentagem de morte, do que o grupo PPD+, e ambas as diferenças 

foram estatisticamente significativas (p = 0,0002). Isso vai de encontro a dados já 

encontrados por pesquisadores em nosso grupo (CAMPANA, 2010; STRINGARI, 

2012; COVRE, 2013). Este fato demonstra que ambos os testes obtiveram sucesso 

em reproduzir este mesmo resultado. Entretanto, quando os métodos são 

comparados entre si, dentro de cada grupo reativo e utilizando-se todas as 

amostras, é possível notar diferenças. Na Figura 7 os gráficos mostram que as 

medições feitas utilizando a resazurina apresentam uma tendência, no caso do 

grupo PPD-, a serem mais elevadas que as medições feitas pelo método 

convencional. Quando comparados os métodos no grupo PPD-, os dois grupos 

apresentam uma diferença significativa (p < 0,0001), assim como quando 

comparadas todas as amostras sem distinção de grupo reativo na Figura 8 (p = 

0,004). 

 A Figura 9 demonstra a dispersão dos valores quando comparados a uma 

regressão linear, cujo valor de R² foi igual a 0,6776, indicando baixo poder de 

previsão em relação a essa comparação. Nesse gráfico também são notáveis os 

pontos em que a medição feita utilizando a resazurina não foi maior que a da 

contagem de colônias, dentro do grupo PPD+, o que reduziu ainda mais o poder de 

previsão dessa comparação. Esse fato é evidenciado ainda mais na Figura 10, onde 

a linha de tendência apresenta um pico causado pelo valor dessas amostras. 

 Ainda com o intuito de avaliar se o método da resazurina apresentava-se 

como bom método para avaliação da atividade microbicida, foram feitos testes de 

Consistência e Concordância entre os métodos, considerando os grupos reativos 

PPD+ e PPD- bem como todas as amostras juntas. Embora os métodos não tenham 

diferido significativamente dentro do grupo PPD+, na Figura 10 é possível observar o 

quanto as amostras estavam dispersas. Este grupo apresentou índices de 

consistência negativos (-0,4578 e -1,6884), coeficiente de precisão negativo (-

0,5957) e coeficiente de concordância negativo (-0,3878). Analisando o gráfico, nota-

se que embora os valores apresentem maior dispersão e uma tendência que não é 

linear, eles estão localizados um pouco mais próximos da linha de igualdade, e por 

isso apresentou exatidão um pouco maior, 0,3878, quando comparado com o grupo 

PPD-. 
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 Na Figura 11, observa-se que no grupo PPD-, a linha de tendência apresenta 

uma linearidade, o que é reforçado pelos seus índices de consistência (0,8292 e 

0,9066) e coeficiente de precisão (0,9424) altos. Apesar disso, o coeficiente de 

exatidão dentro desse grupo foi o menor, sendo 0,06024. Como mostra o gráfico da 

Figura 11, sendo também possível notar nos gráficos de barras da Figura 7, os 

valores medidos pelo método com a resazurina foram significativamente mais 

elevados do que os medidos pela contagem de colônias dentro deste grupo, 

afastando os valores da linha de igualdade e reduzindo, portanto, o seu valor de 

exatidão. Com isso, a concordância nesse grupo também foi baixa, 0,0578. 

 Por fim, quando esses mesmos parâmetros foram analisados entre os dois 

métodos para todas as amostras (Figura 12), o grupo apresentou uma linha de 

tendência mais linear que no grupo PPD+ (Figura 10), mas não tão linear quanto a 

do grupo PPD- (Figura 11). Quando todas as amostras foram agrupadas, resultados 

melhores foram obtidos. Elas ainda apresentaram boa consistência em pareamentos 

individuais (0,6919) e consistência média excelente (0,8179). Os valores mostraram 

precisão mais elevada que quando considerados apenas os PPD+, e menor que no 

grupo PPD-, com ρ = 0,8232. Como o índice de precisão do grupo PPD- foi maior 

que do grupo PPD+ (0,9424 e -0,5957), este grupo acabou por diluir o efeito das 

demais amostras, indicando que o teste ainda foi preciso quando se considerou 

todas as amostras. Não obstante, a exatidão das amostras também teve valor maior 

que nos dois grupos, com Cb de 0,4987, o que levou a uma concordância maior, com 

ρC em 0,4105. Embora o valor de ρC tenha sido maior que nas outras comparações, 

os testes continuam a ser não concordantes (valores de ρC menores que 0,90 

demonstram baixa concordância), embora tenham apresentado boa precisão e 

consistência. 

 O fato de a comparação entre os métodos possuir precisão e consistência, 

mas não serem concordantes, pode estar relacionado com as limitações deste 

estudo. Neste estudo, a degradação da resazurina foi medida por absorvância, 

sendo que o método de maior precisão para medir essa degradação é a 

fluorescência (O’BRIEN, 2000). Ainda, os dois testes estão relacionados a modos 

diferentes de medição. Enquanto o método de contagem de unidades de colônias 

leva em consideração o crescimento bacteriano, a utilização da resazurina mede a 

quantidade de células através de reações relacionadas à oxidação desse composto 



40 

no meio intracelular. Essa diferença fundamental entre os métodos de medição pode 

ser outra causa para a inexatidão das medições. 

 Outro fator que certamente influenciou os resultados foi o número de 

amostras utilizado nesse trabalho, que foi de apenas 16 indivíduos, sendo 8 deles 

agrupados como reativos ao teste tuberculínico, PPD+, e 8 não reativos, PPD-. 

Como as medições apresentaram alguma dispersão de valores, especialmente no 

que diz respeito ao grupo PPD+, o que é facilmente visualizado na Figura 8, torna-se 

evidente que o número de amostras foi inferior ao necessário para estabelecer maior 

associação entre os métodos, pois, embora a precisão e a consistência da 

comparação entre os testes quando consideradas todas as amostras tenha sido boa, 

os testes não foram concordantes por apresentarem um baixo índice de exatidão 

entre os resultados. 

 No que diz respeito ao viés elevado, seria possível realizar sua correção 

através de um modelo estatístico linear, desde que fosse conhecida a origem desse 

viés. Estudos controle, como medição da oxidação da resazurina apenas na 

presença de CMSPs poderiam auxiliar a esclarecer o aumento consistente dos 

valores medidos por RM em comparação aos valores obtidos para as mesmas 

amostras através do EAM convencional. Para o futuro, faz-se necessário um 

desenho experimental que possua um número maior de amostras, bem como 

ensaios que possam trazer maior exatidão aos resultados, como a mudança para a 

medição por fluorescência, ao invés da absorvância ou colorimetria. Com isso, talvez 

seja possível definir uma maior associação entre os dois métodos.  

Não obstante, as medições feitas com a resazurina foram precisas e 

consistentes, e também foram capazes de chegar a resultados semelhantes aos 

obtidos no método tradicional de contagem de UFCs, onde o grupo PPD- possuiu 

maior atividade microbicida, indicando que o ensaio de atividade microbicida com a 

resazurina é um método promissor e que, no futuro, pode vir a substituir o método 

tradicional, reduzindo os gastos e o tempo necessário para estimar a morte de Mtb 

em estudos posteriores. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Quando o método da resazurina foi comparado com o método padrão, os 

dados possuíam precisão e consistência, com exceção do grupo PPD+ 

isoladamente. 

Os métodos não foram concordantes, tendo as medições feitas pela 

resazurina uma tendência a serem mais elevadas. 

Ambos os métodos tiveram sucesso em obter os resultados esperados. 

Mais estudos são necessários para que se obtenha maior exatidão no método 

da resazurina e esse possa substituir o método convencional.  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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