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RESUMO 

Bonfiglioli KR. Rastreamento de tuberculose latente pré-terapia anti-TNF em 
pacientes com artrite reumatoide de área endêmica [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

Recomendações para rastreamento de Tuberculoses Latente (TBL) em 
pacientes que receberão tratamento com antagonistas do TNF-alfa (anti-
TNF) permanecem controversas para regiões endêmicas Objetivo: Esse 
estudo buscou demonstrar a eficácia em longo prazo do rastreamento e 
tratamento da TBL em pacientes portadores de Artrite Reumatoide (AR) 
recebendo anti-TNF. Métodos: 202 pacientes com AR, antes do início do 
anti-TNF, foram rastreados para TBL por meio do teste tuberculínico (TT), 
Radiografia de tórax (RX) e história de prévia de exposição à tuberculose 
(EXP). Todos os pacientes foram seguidos com intervalos de um a três 
meses. Resultados: 85 pacientes (42%) foram tratados com um único 
agente anti-TNF e 117 pacientes (58%) mudaram de anti-TNF uma ou duas 
vezes. O rastreamento para TBL foi positivo em 66 pacientes, 44 
apresentaram TT positivo, 23 apresentavam história de exposição (EXP), e 
14, alterações radiográficas (RX). EXP isoladamente foi responsável por 14 
diagnósticos em pacientes TT negativos. Pacientes portadores de TBL 
receberam tratamento com Isoniazida (300 mg/dia por seis meses) e 
nenhum deles desenvolveu TB. Durante os seguimentos, o TT foi repetido 
em 51 pacientes. A conversão foi observada em cinco: três foram 
diagnosticados com TBL e dois com TB ativa (14 e 36 meses após receber 
terapia anti-TNF), sugerindo nova exposição a TB. Conclusão: O 
rastreamento e tratamento da TBL antes do início da terapia com anti-TNF é 
efetiva em regiões endêmicas, e reforça a relevância da história de contato 
com TB para o diagnóstico da TBL em pacientes com AR. 

Descritores: Tuberculose latente. Fator de necrose tumoral alfa. Teste 
tuberculínico. Isoniazida. Artrite reumatoide. Doenças 
endêmicas. 

 



 

SUMMARY 

Bonfiglioli KR. Latent tuberculosis screening before anti-TNF therapy in 
rheumatoid arthritis patients from an endemic area [thesis]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

Recommendations for screening of latent tuberculosis infection (LTBI) in 
patients eligible for anti-TNF agents remain unclear in endemic regions. 
Objective: This study aimed to evaluate the long-term efficacy of LTBI 
screening/treatment in patients with rheumatoid arthritis (RA) receiving TNF 
blockers. Design: 202 RA patients were screened for LTBI prior to receiving 
anti-TNF treatment, by means of tuberculin skin test (TST), chest 
radiography (X-Ray), and history of tuberculosis exposure (EXP). All subjects 
were regularly followed at 1- to 3-month intervals. Results: Eighty-five 
patients (42%) were treated with a single anti-TNF agent, and 117 patients 
(58%) switched anti-TNF agents once or twice. LTBI screening was positive 
in 66 patients, 44 presented positive TST, 23 had a history of EXP, and 14, 
abnormal X-Ray. Exposure alone accounted for LTBI diagnosis in 14 patients 
with negative TSTs. LTBI patients were treated with Isoniazid (300 mg/day 
during six months) and none developed TB. During follow up, TST was 
repeated in 51 patients. Conversion was observed in five: three were 
diagnosed with LTBI and two with active TB (14 and 36 months after 
receiving anti-TNF therapy, suggesting new TB exposure). Conclusion: LTBI 
screening and treatment prior to anti-TNF treatment is effective in endemic 
areas and reinforces the relevance of contact history for diagnosing LTBI in 
RA patients. 

Descriptors: Latent tuberculosis. Tumor necrosis factor-alpha. Tuberculin 
test. Isoniazid. Arthritis rheumatoid. Endemic diseases. 
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A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa que tem como 

agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis. Acredita-se que este micro-

organismo – também conhecido como bacilo de Koch – seja anterior ao 

próprio Homem, sucedendo formas elementares de vida microscópica. A 

interação com a espécie humana levou o agente infeccioso a desenvolver 

estratégias de adaptação ao novo hospedeiro, encontrando nos pulmões do 

ser humano um microecossistema favorável à sua sobrevivência. Um 

indivíduo infectado pode expelir até 3,5 milhões de bacilos da TB por dia, por 

meio de gotículas microscópicas que são eliminadas pela tosse, espirro ou 

processo da fala. Estas minúsculas partículas podem flutuar por um período 

de até oito horas, podendo ser aspiradas por outros indivíduos. Apenas 5% a 

10% dos indivíduos expostos ao bacilo irão desenvolver a doença, e esse 

curso imprevisível está relacionado a diversos fatores, especialmente à 

susceptibilidade individual do hospedeiro (Bertolli Filho, 2001). 

A doença permanece um desafio para a saúde pública brasileira e aos 

demais países em desenvolvimento. Em nível mundial, um terço da população 

já está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, e, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 22 países concentram 80% dos casos 

de TB do mundo. O Brasil ocupa o 16º lugar em número total de casos, e o 

22º em coeficiente de incidência (número de casos por 100.000 habitantes). 
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Além disso, estima-se que ocorrem, anualmente, 1,7 milhões de óbitos por 

TB, e, destes, aproximadamente 98% nos países em desenvolvimento. O 

sexo masculino ainda é duas vezes mais acometido do que o feminino, sendo 

a maior incidência observada principalmente na faixa etária dos 40 aos 60 

anos (Brasil, 2006 e 2014). 

Nos últimos 10 anos, graças a uma ação efetiva e abrangente do 

Ministério da Saúde, houve uma queda de 20,4% no número de casos de TB 

no Brasil (de 44,4 para 34,4/100.000). 

Com relação à tuberculose na sua forma latente, os dados sobre sua 

prevalência na população geral, no Brasil, são escassos e heterogêneos. Uma 

dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, em 1999, demonstrou a prevalência de 

positividade do Teste Tuberculínico (TT) em 372 indivíduos residentes na 

cidade de São Paulo, funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, divididos em três diferentes grupos 

de risco de exposição. Um dos grupos (n = 133), formado apenas por 

funcionários do setor administrativo, com baixo risco de exposição a TB, foi 

considerado como de risco comparável à população geral, e a positividade de 

TT foi de 58,3% nessa amostra (Souza, 1999). Resultados mais recentes 

obtidos na cidade de Fortaleza, CE, apresentaram menor incidência de 

positividade de TT na população geral (31%), a despeito da incidência local 

elevada de TB (Callado et al., 2011). 
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1.1 A Tuberculose e a Terapia Biológica com Antagonistas do Fator de 

Necrose Tumoral Alfa (Anti-TNF) 

O advento da terapia biológica, inicialmente representada pelos anti-

TNFs, significou um avanço sem precedentes no tratamento das doenças 

reumáticas inflamatórias, como a Artrite Reumatoide (AR) (Woodrick e 

Ruderman, 2011). Entretanto, o uso dessa classe de medicamentos está 

associado a um risco de tuberculose ativa quatro a 25 vezes maior em 

relação a indivíduos em uso de drogas imunossupressoras tradicionais. 

Adicionalmente, muitos desses pacientes apresentam quadros de 

tuberculose grave, e não raramente, formas extrapulmonares e 

disseminadas (Keane et al., 2001; Gómez-Reino et al., 2003; Carmona et al., 

2003, Solovic et al., 2010). 

O Fator de Necrose Tumoral (TNF) é fundamental na manutenção da 

resposta imune, particularmente na preservação da integridade dos 

granulomas, que são unidades essenciais na contenção do Mycobacterium 

tuberculosis (Roach et al., 2002; Ehlers, 2003; Kaufmann et al., 2005; Scott e 

Kingsley, 2006; Barry et al., 2009) (Figura 1). O TNF também ativa diretamente 

os macrófagos, que são responsáveis pela fagocitose dos patógenos (Bekker 

et al., 2001). Em cerca de 90% dos indivíduos infectados pelo M. tuberculosis, a 

infecção permanece latente [Tuberculose Latente (TBL)], com o bacilo contido 

pelo granuloma. Em 5% a 10% dos casos, essa infecção latente pode evoluir 

para TB ativa, com maior risco nos primeiros cinco anos da exposição (Ehlers, 

2003; Scott e Kingsley, 2006; Wallis, 2011). Pacientes imunossuprimidos 

podem apresentar um mecanismo ineficiente de contenção do bacilo, com 

maior risco de evolução para TB ativa (Ehlers, 2003; Wallis, 2011). 
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Figura 1 - Representação esquemática da formação do granuloma tuberculoso: a) 
granuloma caseoso clássico, encontrado na doença ativa e na infecção 
latente, composto de macrófagos, neutrófilos, linfócitos (T-CD4, T-CD8 e 
células B), eventualmente cercado de fibrose periférica. O centro desse tipo 
de granuloma é necrótico, composto provavelmente de macrófagos mortos 
e outras células. Essa área é hipóxica e a micobactéria pode ser 
encontrada nessa região, e eventualmente na área fibrótica externa; b) O 
granuloma não caseoso é observado na doença ativa e é composto 
primariamente de macrófagos e alguns linfócitos. A lesão pode ser 
observada em cobaias e camundongos, com maior quantidade e linfócitos. 
A micobactéria pode ser observada no interior dos macrófagos; c) Lesões 
fibróticas são observadas mais frequentemente na tuberculose latente, e 
em menor escala na doença ativa. É composta quase totalmente de 
fibroblastos, com poucos macrófagos. Embora seja possível obter cultura 
de micobactérias desse tipo de lesão, não está claro aonde o bacilo reside 
(provavelmente nos raros macrófagos da área fibrótica) [Fonte: Adaptado 
de Barry et al, 2009] 

A maior possibilidade de reativação da tuberculose durante o 

tratamento com anti-TNF incitou a elaboração de diretrizes direcionadas ao 

rastreamento e tratamento da TBL antes do início da terapia biológica. 

As diretrizes foram desenvolvidas localmente, apresentando variações 

influenciadas pela prevalência da doença e recursos disponíveis. As 

recomendações da Espanha, baseadas em métodos de rastreamento 
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semelhantes aos apresentados nesse protocolo (exceto por repetição do teste 

tuberculínico), apresentaram resultados favoráveis para uma população com 

baixa prevalência de TB (Gómez-Reino et al., 2003; Carmona et al., 2003; 

Carmona et al., 2005; Gómez-Reino et al., 2007). Entretanto, permaneceu a 

dúvida sobre qual seria o desempenho dessas estratégias em países 

endêmicos para TB. 

Em 2003, a Revista Brasileira de Reumatologia publicou diretrizes 

locais para rastreamento de TBL em pacientes com AR candidatos a terapia 

anti-TNF (Mangini e de Melo, 2003), utilizando como base as recomendações 

já utilizadas para outros grupos de pacientes imunossuprimidos (vírus da 

imunodeficiência adquirida humana, transplantes de órgãos). (Brasil, 2002). A 

análise da performance dessas diretrizes é importante considerando-se a 

prevalência endêmica da tuberculose no Brasil, particularmente em São Paulo 

(53,2/100.000 habitantes em 2011) (Komatsu et al., 2011; Brasil, 2011). 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVO 
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O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia a longo prazo do 

rastreamento e tratamento da TBL, de acordo com as diretrizes brasileiras de 

2003, em pacientes com AR recebendo anti-TNF. 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo (número de identificação 1298-06) 

(Anexo A). 

Todos os pacientes ou responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). 

3.1 População de Estudo 

No período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, 202 pacientes com 

diagnóstico de AR segundo os critérios do American College of Rheumatology 

(ACR) de 1987 (Arnett et al., 1987), tratados em um único centro, com 

medicamentos anti-TNF (Infliximab, Adalimumab, Etanercept) por pelo menos 

um mês, foram incluídos. Esses pacientes foram regularmente seguidos com 

intervalos de um a três meses seguindo a estratégia de controle estrito (tight 

control) da artrite reumatoide, com a possibilidade de visitas não agendadas 

conforme necessário (Grigor et al., 2004). 
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3.2 Desenho do Estudo 

Antes da administração do anti-TNF inicial, os pacientes foram 

submetidos ao rastreamento e tratamento de TBL de acordo com as 

recomendações brasileiras (Mangini e de Melo, 2003), que preconiza o 

tratamento com isoniazida (5 a 10 mg/kg na dose máxima de 300 mg/dia) 

por seis meses para pacientes que preenchem ao menos uma das 

seguintes condições: 

a) Resultado positivo de teste tuberculínico: igual ou maior a 5 

mm; 

b) Sinais de contato prévio com TB (lesões fibróticas) na 

radiografia de tórax; 

c) História de exposição a TB ativa, definida por contato domiciliar 

ou ocupacional com pessoas conhecidamente portadoras de TB 

bacilífera, em qualquer momento da vida adulta (atividades 

ocupacionais de alto risco, como trabalho em hospitais, 

presídios ou instituições de internamento foram também 

consideradas como história de contato). 

Pacientes com história de TB tratada não receberam 

quimioprofilaxia se o tratamento foi adequado, e se não houve evidência 

de nova exposição [pela história cínica de contato ou viragem de Purified 

Protein Derivative (PPD), em português proteína derivativa purificada]. 

Casos de suspeita de TB ativa ou alterações radiográficas duvidosas 

foram avaliados por especialista (pneumologista e/ou infectologista) para 

investigação.  
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O teste tuberculínico foi aplicado pelo método de Mantoux, 

utilizando-se 0,1 mL de PPD, o antígeno PPD RT23, que é equivalente a 

duas unidades de tuberculina (TU) e corresponde ao PPD-S - 5 TU 

(Brasil, 2011). Foi realizada aplicação intradérmica do antígeno na região 

volar do antebraço, com leitura do resultado (medida, em milímetros, do 

diâmetro transverso da induração cutânea) em 72 horas.  

Os pacientes que preencheram ao menos um dos quesitos 

supracitados para TBL receberam Isoniazida 5 mg/kg/dia na dose máxima 

de 300 mg/dia por seis meses, de acordo com as recomendações 

nacionais e internacionais [Centers for Disease Control and Prevention 

(CDCP), 2000; Mangini e de Melo, 2003; Brasil, 2011]. O tratamento com 

anti-TNF nesses casos foi iniciado após, no mínimo, um mês de uso de 

Isoniazida. 

Todos os pacientes receberam anti-TNFs nas doses padrão. 

Infliximab foi o mais amplamente utilizado (3-5 mg/kg intravenoso com 

intervalos de seis a oito semanas entre as aplicações), seguido do 

Adalimumab (40 mg subcutâneo com intervalo quinzenal) e Etanercept 

(50 mg subcutâneo com intervalo semanal). 

Os seguintes dados dos pacientes incluídos foram 

sistematicamente registrados em protocolo eletrônico: gênero, idade, 

duração da AR, positividade do Fator Reumatoide (FR), rastreamento 

para TBL, história prévia de TB, tratamento da AR. 
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Durante o período de seguimento, o PPD foi repetido apenas em 

casos de suspeita clínica de TB ou em casos de interrupção prolongada 

(maior que 12 meses) e reinício do tratamento com anti-TNF. O 

diagnóstico de TB ativa, em pacientes sintomáticos, foi realizado com 

base nos seguintes achados: 

a) Mycobacterium tuberculosis isolado em qualquer tecido ou fluido, 

através de Pesquisa Direta de Bacilo Álcool-Ácido-Resistente 

(PBAAR), cultura microbiana específica ou pesquisa de antígenos 

bacterianos por técnica de Polymerase Chain Reaction (PCR); 

b) Diagnóstico presuntivo e tratamento para tuberculose ativa 

prescrito por pneumologista ou infectologista, mesmo sem a 

confirmação etiológica. Casos de tuberculose desenvolvidos após 

seis meses de interrupção do tratamento com anti-TNF não foram 

incluídos. 

3.3 Análise Estatística 

Média, mediana e proporções foram usadas para dados descritivos 

relativos aos pacientes, procedimentos de rastreamento de TBL e casos de 

tuberculose ativa. Teste -T e Wilcoxon foram usados para comparação de 

grupos com variáveis paramétricas e não paramétricas, respectivamente. 

Todos os testes foram bicaudados, com erro alfa de 0,05. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Os pacientes incluídos (n = 202) receberam anti-TNF no período de 

2007 a 2011. A maioria era de mulheres (178 - 78%), com idade média de 

52 (±11) anos e tempo médio de doença de 15 (±9) anos. Positividade do 

fator reumatoide foi observada em 157 (78%) dos pacientes. 

Um total de 85 (42%) dos pacientes recebeu apenas um agente anti-

TNF, enquanto 117 (58%) receberam um segundo (109) ou terceiro (8) anti-

TNF. Foram analisados 349 tratamentos com anti-TNF, incluindo 181 (52%) 

com Infliximab, 93 (27%) com Adalimumab e 75 (21%) com Etanercept. A 

duração do tratamento variou de 30 a 2143 dias (média de 421,3 ± 370,4 

dias). 

Todos os 202 pacientes foram submetidos a rastreamento de TBL 

pelos métodos supracitados, e destes, 66 (33%) apresentaram rastreamento 

positivo. O achado mais frequente para diagnóstico de TBL foi o PPD 

positivo, em 44 de 66 pacientes (67%). Destes, a maioria apresentou forte 

reação ao teste tuberculínico, com medidas iguais ou maiores que 10 mm 

em 27 de 44 pacientes (61%) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Frequência de TT positivo entre 202 pacientes com AR 

antes do tratamento com anti-TNF. Dados expressos em 

número (%) 

 
Onde: AR = Artrite reumatoide; TNF = Tumor necrosis factor (fator de necrose tumoral); TT 
= Teste tuberculínico. 

Exposição prévia a TB também foi bastante prevalente, observada em 

23 dos 66 pacientes (35%), incluindo 17 (74%) casos de contado 

intradomiciliar. A maioria desses pacientes apresentava história remota de 

contato, com tempo médio de 17,3 ± 14,7 anos. Radiografia de tórax com 

imagem sequelar foi menos frequente, observada em 14/66 (21%) dos 

pacientes. A contribuição de cada variável para o diagnóstico de TBL está 

demonstrada no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Frequência dos critérios para diagnóstico de TBL (isolados 

e em associação) em 66 pacientes com Artrite Reumatoide e 

rastreamento positivo, antes do início do anti-TNF 

 

Onde: TT = Teste tuberculínico; EXP = História de contato (exposição) a TB ativa, RX = Radiografia de 
tórax com achados sequelares típicos de TBL; AR = Artrite reumatoide; TNF = Fator de necrose 
tumoral. 

A maioria dos pacientes (53 de 66, 80%) apresentou apenas uma das 

três variáveis necessárias para diagnóstico de TBL. Entre esse grupo, o PPD 

positivo foi o achado isolado mais prevalente, ocorrendo em 33 de 66 (50%) 

dos pacientes, seguido de Exposição Prévia (EXP) em 14 de 66 (21%) e 

alterações sequelares na Radiografia Torácica (RX) (6 de 66, 9%). A 

combinação de dois ou três fatores representou a minoria dos casos (Gráfico 2).  

Entre os 22 pacientes com LTB com PPD negativo, a EXP foi o 

achado mais prevalente, presente em 14 indivíduos, seguido de RX em seis 

e a associação EXP e RX em dois pacientes (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Frequência de história de contato (exposição) e 

anormalidades radiográficas, isolados ou em associação, 

em 22 pacientes com AR com TT negativo e rastreamento 

positivo para TBL 

 

Onde: TT = Teste tuberculínico, EXP = História de contato (exposição) a TB ativa, RX = Radiografia de 
tórax com achados sequelares típicos de TBL, AR = Artrite reumatoide. 

Sete pacientes relataram história previa de TB tratada (variando de 

cinco a 30 anos antes do reastreamento para TBL), destes, dois receberam 

tratamento de TBL: um por apresentar PPD forte reator (15 mm) e outro por 

alterações radiológicas sugestivas de complexo primário. Um dos cinco 

pacientes remanescentes que não recebeu profilaxia apresentou tuberculose 

durante o seguimento. 
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4.1 PPD Positivo versus Negativo 

As características demográficas e clínicas, incluindo corticoterapia e 

terapia imunossupressora empregada, foram comparáveis entre os 44 

pacientes com PPD positivo e os 158 com PPD negativo (p > 0,05) (Tabela 1).  

Tabela 1 - Dados demográficos e clínicos dos pacientes com Artrite 

Reumatoide antes do tratamento com anti-TNF, de acordo 

com a positividade do TT 

Variáveis 
Pacientes 
com AR 
N = 202 

TT+ 
N = 44 

TT - 
N = 158 

p 

Dados demográficos     

   Gênero feminino 178 (88,1) 37 (84,1) 141 (89,2) 0,35 

   Idade (anos) 51,9 (11,4) 51.7 (9,9) 51,9 (12) 0,71 

   Duração da doença (anos) 15 (9,3) 13 (8,1) 16 (9,4) 0,09 

   FR Positivo 157 (77,7) 34 (77,3) 123 (77,8) 0,94 

Tratamento     

   Glicocorticóide (prednisona) 181 (89,6) 39 (88.6) 142 (88,9) 0,81 

     dose, mg/dia 9,9 (5,3) 9,1 (3,7) 10,1 (5,7) 0,57 

     ≥ 15mg/dia 33 (16,3) 6 (13,6) 27 (17,1) 0,58 

     DMARDs 192 (95) 41 (93,2) 151 (95,6) 0,46 

   Metotrexate 140 (69,3) 27 (61,4) 113 (71,5) 0,20 

     dose média, mg/semana 20,6 (4,8) 21,4 (5,3) 20,4 (4,6) 0,17 

   Leflunomida 90 (44,6) 21 (47,7) 69 (43,7) 0,63 

   Hidroxicloroquina 74 (36,6) 15 (34,1) 59 (37,3) 0,69 

   Sulfassalazina 32 (15,8) 7 (15,9) 25 (15,8) 0,99 

Dados expressos em número (%) e média (desvio padrão). 
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4.2 TBL, Repetição de PPD e Casos de TB 

Os 66 pacientes com rastreamento positivo para TBL receberam 

isoniazida por seis meses, e nenhum deles desenvolveu tuberculose durante 

todo o tempo de seguimento. Os 136 pacientes remanescentes, com 

rastreamento negativo para TBL, não desenvolveram TB no primeiro ano de 

seguimento.  

De acordo com o desenho do estudo, o PPD foi repetido apenas em 

caso de suspeita clínica de TB (n = 10) ou interrupção prolongada (> 12 

meses) com reinício do tratamento anti-TNF (n = 41) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Seguimento de 202 pacientes com AR rastreados para TBL antes do início 
do tratamento com anti-TNF (*Isoniazida 5 mg/kg/dia até 300 mg/dia por 
seis meses). O anti-TNF foi iniciado após, pelo menos, um mês de 
tratamento de TBL 
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Três (6%) de 41 pacientes que foram submetidos a novo PPD por 

interrupção prolongada do anti-TNF apresentaram conversão do PPD apesar 

de não apresentarem história conhecida de novo contato ou sintomas 

sugestivos de TB. Descartada doença ativa, todos receberam tratamento de 

TBL conforme protocolo, e nenhum deles desenvolveu TB durante o 

seguimento. 

Com relação aos 10 pacientes que repetiram o PPD por suspeita 

clínica de TB, apenas dois apresentaram conversão e foram 

subsequentemente diagnosticados e tratados, de forma presuntiva, como TB 

ativa (Tabela 2). As pacientes eram do sexo feminino e ambas receberam 

Infliximab e posteriormente Adalimumab. 

Tabela 2 - Descrição dos casos de tuberculose 

Casos Idade Sexo 
Tempo 
aTFN 

PPD 
inicial 

PPD na 
suspeita 

Sítio de 
infecção 

Agente 
isolado 

1 59 F 14 meses 0 20 mm 
Eritema 
nodoso 

Não 

2 59 F 36 meses 4 mm 15 mm Pulmonar Não 

Caso 1: Paciente do sexo feminino, 59 anos, desenvolveu eritema 

nodoso após 14 meses de terapia anti-TNF. Sem sintomas sistêmicos 

significativos. O PPD variou de zero para 20 mm. O Mycobacterium 

tuberculosis não foi isolado e o diagnóstico foi presuntivo, com resolução das 

lesões cutâneas após instituição da terapia antimicrobiana. 

Caso 2: Paciente do sexo feminino, 59 anos, apresentou sintomas 

pulmonares (tosse e expectoracão) após 36 meses de tratamento com anti-

TNF. Referia TB tratada corretamente há 40 anos e, de acordo com o 
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protocolo, não recebeu profilaxia para TBL. Apresentava PPD inicial de 4 

mm, que aumentou para 15 mm na ocasião dos sintomas. O Mycobacterium 

tuberculosis não foi isolado e o diagnóstico também foi presuntivo, houve 

melhora dos sintomas respiratórios após instituição do tratamento 

antimicrobiano. 

O cálculo estimado de densidade de incidência de TB na presente 

amostra foi de 8,3 casos por 1000 pacientes/ano, com tempo de seguimento 

individual muito heterogêneo (média de 434,7 ± 373,9 dias ou 1,2 ± 1,0 ano). 

Essa incidência, embora muito superior à da população geral na cidade de 

São Paulo, que em 2001 foi de 53,2/100.000 habitantes (Brasil, 2011), 

agrega a soma de potenciais fatores de risco significativos, como a 

susceptibilidade da própria doença de base ou o uso concomitante e 

prolongado de imunossupressores e corticoide. Neste estudo não dispomos 

de um grupo controle pareado de pacientes portadores de AR sem anti-TNF, 

fator que impede uma conclusão definitiva com relação a diferenças na 

incidência. Ressaltamos, no entanto, que nessa amostra os dois casos de 

TB observados provavelmente não estiveram relacionados a falha de 

rastreamento e tratamento de TBL pois ocorreram após 14 meses de uso de 

anti-TNF.  
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4.3 Toxicidade da Isoniazida 

Vinte e quatro pacientes (36,9%) apresentaram aumento das enzimas 

hepáticas [Aspartato Transaminase (AST) e/ou Alanina Transaminase 

(ALT)], mas apenas 10 (15,4%) atingiram níveis superiores a uma vez e 

meia o Limite Superior da Normalidade (LSN). Essa elevação foi persistente, 

porém estável em oito (12,3%) casos. Três pacientes (4,6%) apresentaram 

elevação de três vezes o LSN, com retorno aos valores normais após a 

suspensão da isoniazida em dois casos. No terceiro caso (1,5%) os valores 

elevaram-se mais de cinco vezes o LSN, porém apenas ao final do 

tratamento com isoniazida, sem necessidade de interrupção precoce. A 

toxicidade, neste caso, foi atribuída ao Infliximab, uma vez que a elevação 

de enzimas hepáticas ocorreu no período de indução do biológico. 

Apenas um paciente (1,5%) apresentou sintomas gastrintestinais 

leves e autolimitados, atribuídos a isoniazida. Todos os pacientes 

completaram o esquema de seis meses prescrito, sob vigilância clínica 

rigorosa. Os dados estão sumarizados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Eventos adversos relacionados ao uso da Isoniazida 

Efeito colateral Pacientes n (%) 

Aumento AST/ALT ˂ 1,5 x LSN 24 (36,9%) 

Aumento AST/ALT ˃ 3x ˂ 5x LSN 10 (15,4%) 

Aumento AST/ALT ˃ 5x LSN* 1 (1,5%) 

Sintomas gastrointestinais** 1 (1,5%) 

* no sexto mês de tratamento e atribuído ao Infliximabe; 
**diarreia autolimitada sem necessidade de interrupção. 
ALT = Alanina transaminase; AST = Aspartato transaminase; LSN = Limite 
superior da normalidade 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
 



DISCUSSÃO - 25 

 

O presente estudo realizou uma avaliação sistemática do protocolo de 

TBL em uma região endêmica, demonstrando sua utilidade e reforçando a 

importância de uma investigação cuidadosa contato com TB. 

O bom desempenho desse protocolo no Brasil (Mangini e de Melo, 

2003) foi similar aos propostos pelo Centers for Disease Control and 

Prevention (CDCP, 2000) e as recomendações canadenses (Long et al., 

2007) e americanas (Singh et al., 2012), particularmente em relação ao corte 

do PPD e aos achados radiográficos. Além disso, considerando-se o alto 

risco de exposição à tuberculose por tratar-se de um país endêmico (Wallis 

et al., 2004), a possibilidade de contato foi meticulosamente examinada na 

anamnese, incluindo história presente e passada de contato domiciliar, 

condições socioeconômicas, laborais e ambientais. 

Todos os pacientes recebendo anti-TNF por pelo menos um mês 

foram incluídos, considerando o alto risco de reativação de TBL durante os 

primeiros meses de tratamento (Dixon et al., 2010; Solovic et al., 2010; 

Woodrick e Ruderman, 2011; Wallis, 2011). Portanto, a baixa frequência de 

TB não pode ser explicada pela não inclusão desses casos. Além disso, a 

maioria dos pacientes incluídos nesse protocolo recebeu terapia anti-TNF 

com agentes monoclonais (Infliximab e Adalimumab), que sabidamente 

apresentam maior risco de reativação de TBL em comparação ao receptor 
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solúvel de TNF (Etanercept), portanto o tratamento escolhido não justifica a 

baixa incidência observada (Araujo et al., 2008; Fuchs et al., 2009; Solovic et 

al., 2010; Wallis, 2011). 

A reatividade ao PPD observada não pode ser atribuída à vacinação 

com BCG, considerando que no Brasil a vacinação é obrigatória ao nascimento, 

sem a recomendação de repetição subsequente (Brasil, 2002). Estudos 

demonstram que a reatividade ao PPD reduz significativamente após dois anos 

da imunização, enquanto nenhuma influência permanece após 10 anos (Chan 

et al., 2008; Araujo et al., 2008; Fuchs et al., 2009). Em áreas endêmicas, um 

resultado de PPD positivo é mais provavelmente relacionado à exposição ao 

bacilo do que a vacinação. Nossos dados reforçam que o TT permanece como 

uma ferramenta útil para diagnóstico de TBL em regiões endêmicas (Brasil, 

2002; Gómez-Reino et al., 2007; Fuchs et al., 2009; Solovic et al., 2010; Brasil, 

2011). Utilizando uma abordagem diferente para o rastreamento da TBL 

baseado em TST, Enzyme - Linked Immunospot Assay (T-SPOT®), radiografia 

de tórax e história prévia de tratamento de tuberculose, o estudo de Jung et al. 

(2012) sugeriu que o T-SPOT® pode ter uma vantagem adicional para 

identificar pacientes de risco. Entretanto, a baixa amostragem de pacientes com 

AR, uma doença em que a anergia representa uma questão relevante na 

interpretação dos testes de rastreamento, impossibilitam uma conclusão 

definitiva sobre a estratégia referida nesse subgrupo de pacientes (Coacciolli et 

al., 2000; Laurindo et al., 2004). Embora um estudo nacional sugira que o T-

SPOT®, por sua alta especificidade e valor preditivo negativo, possa ter um 

papel complementar no diagnóstico de TBL em AR especialmente nos casos 
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de TT negativo (Marques et al., 2009) a relação custo/benefício e a exata 

sensibilidade e acurácia diagnóstica da utilização de testes baseados na 

quantificação de Interferon gama [Interferon Gamma Release Assay (IGRA)] 

ainda não são plenamente estabelecidas em países endêmicos (Gómez-Reino 

et al., 2007, Brasil, 2011, Boyd et al., 2011, Bertalesi et al., 2013). Em uma 

região com baixa prevalência de TB, Bertalesi et al. (2009) demonstraram que o 

IGRA foi efetivo no diagnóstico de TBL. Entretanto, os autores observaram que 

a positividade do IGRA e também do PPD estavam relacionadas de forma 

semelhante aos fatores de risco tradicionais para TB (história de exposição). 

Adicionalmente, em pacientes com AR, a positividade do PPD (17,4%) foi 

comparável a do IGRA (13,4%) (Bertalesi et al., 2009).  

Nossa abordagem avaliou diretamente a história de exposição a TB por 

fornecer um diagnóstico presuntivo de TBL independente do resultado do 

PPD, particularmente em um país endêmico. A história de contato, 

isoladamente, correspondeu a 21% dos diagnósticos de TBL (14 pacientes 

em 66). Embora não seja possível excluir a possibilidade de alguns pacientes 

terem recebido desnecessariamente o tratamento para TBL, optamos, 

deliberadamente, por um limiar baixo para o rastreamento (qualquer 

exposição a TB na idade adulta)especialmente em função da anergia ao PPD 

observada em pacientes com artrite reumatoide (Emery et al., 1984; Paimela 

et al., 1990; Laurindo et al., 2004; Boyd et al., 2011; Kim et al., 2013), como 

ainda pela alta prevalência regional de TB e possibilidade contínua de 

reexposição. Em menor proporção, a radiografia de tórax também contribui 

para o diagnóstico de TBL, respondendo isoladamente por 9% dos casos.  
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Observamos uma alta frequência de PPD negativo, inesperada 

para uma região com alta prevalência de TB. Esse achado pode ser 

atribuído a anergia ao PDD em pacientes com Artrite Reumatoide, 

previamente discutida (Emery et al., 1984; Paimela et al., 1990; Laurindo 

et al., 2004; Boyd et al., 2011; Kim et al., 2013). Provavelmente não 

houve influência das medicações imunossupressoras concomitantes, uma 

vez que não foram observadas diferenças significativas nas medicações 

utilizadas em pacientes reatores e não reatores ao PPD, similarmente a 

estudos prévios (Emery et al., 1984; Paimela et al., 1990) (Tabela 1). 

Apenas uma pequena porcentagem dos pacientes estava utilizando doses 

de prednisona maiores ou iguais a 15 mg/dia (posologia deletéria para a 

reatividade ao PPD) (Dixon et al., 2010; Brasil, 2011).  

O PPD é um procedimento padrão amplamente difundido no Brasil, 

e o treinamento padronizado dos profissionais de saúde, bem como a 

distribuição do antígeno tuberculínico e de materiais educativos, é 

realizada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2002 e 2011). Dessa forma, é 

improvável que a alta frequência de resultados negativos seja relacionada 

a questões técnicas do procedimento. Além disso, a baixa prevalência de 

TT positivo descrita (22%) é similar aos dados observados em um estudo 

prévio de nosso grupo, bem como a resultados apresentados no Peru 

(Coacciolli et al., 2000, Ponce de León et al., 2005). Outro estudo 

brasileiro apresentou uma casuística ainda mais baixa de TT positivo, 

tanto na população geral como em pacientes com AR. Apesar de uma 

diferença inesperada em relação aos pacientes da nossa amostra, esse 
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estudo também confirmou uma menor prevalência de TT positivo no grupo 

AR em relação aos controles, reafirmando o papel da própria doença 

como fator independente de baixa reatividade ao PPD (Callado et al., 

2011). 

As diretrizes brasileiras não apresentam recomendações 

específicas com relação à necessidade de repetição do PPD durante o 

tratamento com anti-TNF (CDCP, 2000; Mangini e de Melo, 2003). 

Nenhum benefício adicional seria obtido com a repetição rotineira de PPD 

no presente estudo, visto que a maioria dos pacientes seria retestada 

desnecessariamente. Os indivíduos em uso de anti-TNF que apresentam 

TB frequentemente evoluem com formas graves, clinicamente manifestas 

e devido a imunossupressão do tratamento podem apresentar PPD 

negativo mesmo com TB ativa (Mangini e de Melo, 2003; Wallis et al., 

2004; Solovic et al., 2010; Dixon et al., 2010). Em contrapartida, com a 

interrupção prolongada do biológico, a resposta imune dependente de 

TNF é reestabelecida e o paciente pode desenvolver formas latentes de 

infecção, como observado em três casos de nossa amostra.  

A duração do tratamento e uso de diferentes antimicrobianos para o 

tratamento da TBL permanecem controversos. As recomendações 

nacionais preconizam seis meses de tratamento com isoniazida, 

considerando não somente a eficácia desse regime, mas também a 

aderência medicamentosa, perfil de efeitos colaterais e relação 

custo/benefício (Gómez-Reino et al., 2007; Brasil, 2011). 
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Nossos resultados demonstraram que esse protocolo de vigilância foi 

adequado para pacientes com AR residentes em área endêmica, visto que 

apenas dois diagnósticos presuntivos de TB ativa foram realizados durante o 

período de seguimento (1% do total de pacientes), 

Em síntese, uma vigilância clínica cuidadosa é essencial durante o 

tratamento de pacientes portadores de AR com anti-TNF. Nossos dados 

reforçam a importância de se investigar meticulosamente a história de 

contato com TB, bem como as indicações específicas, guiadas por critérios 

clínicos, para repetição do PPD durante o tratamento. 
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A estratégia combinada para rastreamento de TBL com PPD, 

Radiografia e tórax e história de contato, mesmo sem o IGRA, resultou em 

um nível aceitável de incidência de TB em pacientes com AR provenientes 

de área endêmica recebendo anti-TNF. Ressaltamos a importância de se 

investigar meticulosamente a história de contato com TB para o diagnóstico 

da TBL em pacientes com AR. 
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Anexo A - Protocolo de Aprovação do Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:..................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .................................... SEXO :    .M Ž    F  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº .............. 
APTO: .................. 
BAIRRO:................................................... CIDADE  ................................ 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............)  

2.RESPONSÁVEL LEGAL. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M Ž    F Ž    
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................. Nº ................... APTO:  
BAIRRO: ......................................................... CIDADE: ................................ 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)........................... 
________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  IMPLANTAÇÃO DE CENTRO 

MULTIDISCIPLINAR DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO  

PESQUISADOR: Profa. Dra. Eloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá 
CARGO/FUNÇÃO: Professor Titular 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº  
UNIDADE DO HCFMUSP: Clínica Médica – Disciplina de Reumatologia 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
SEM RISCO Ž  RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO 
RISCO BAIXO Ž  RISCO MAIOR Ž  
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata 
ou tardia do estudo) 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA: total  60 meses 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa – você está sendo convidado para 
participar de um protocolo de 5 anos de duração para estudar como a sua 
doença e várias substâncias de seu corpo se comportam antes, durante e após o 
tratamento com a(s) medicação(ões) que você vai receber no Centro 
Multidiscilplinar de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEMDIMAC) do 
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Hospital das Clínicas da FMUSP. Durante esses 5 anos, vamos ver se sua 
doença ficou controlada (ou seja, se você não sente mais dores nem inchaço nas 
juntas), se apareceram deformidades ou se suas juntas ficaram diferentes, se 
houve lesão das juntas ou do osso. Vamos estudar também se existiu(ram) 
alguma(s) característica(s) de sua doença ou de substâncias do seu sangue logo 
no começo do tratamento ou durante o tratamento, que mostrariam como seria a 
resposta da sua doença ao(s) tratamento(s) recebido(s) , ou seja, se seria uma 
doença boa de tratar ou não com esses medicamentos. Com isso poderemos 
tratar melhor as pessoas que tenham a mesma doença e indicar com mais 
precisão para outras pessoas o tipo de remédio que você veio receber aqui. Com 
isso, poderemos impedir que a doença se torne mais grave em outras 
pessoas.....  

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos que são experimentais – você será atendido de acordo com a 
rotina do CEMDIMAC do Hospital das Clínicas da FMUSP. O médico responsável 
pelo seu tratamento continuará sendo o médico que o encaminhou para receber 
o imunobiológico, ou seja, esse novo tratamento: ele checará seus exames, 
orientará seu tratamento e o acompanhará em caso de complicações. Você 
receberá esse novo tratamento, na veia, ou seja, por infusão, ou então, embaixo 
da pele, por uma pequena injeção, o que chamamos de aplicação por via 
subcutânea (igual a uma aplicação de insulina em paciente com diabetes). No 
CEMDIMAC, será realizada contagem de articulações dolorosas (doídas) e 
edemaciadas (inchadas) e serão feitos questionários sobre sua qualidade de vida 
e limitações pela doença. Serão colhidos exames de sangue antes da primeira 
infusão e a em períodos de 2 a 3 meses de intervalo. Esses exames necessitarão 
da coleta de um pouco de sangue (20mL – menos que uma xícara de café). Eles 
não serão utilizados para acompanhamento de efeitos colaterais individuais, ou 
seja, de efeitos desagradáveis ou problemas que possam surgir com o 
tratamento, e não serão vistos pelo médico do CEMDIMAC antes das infusões. 
Serão colhidos somente para fins de estudo. Parte deste sangue será guardado 
para estudo de marcadores, ou seja, testes para substâncias que poderão indicar 
que tipo de paciente responde melhor a esse tipo de remédio, que tipo de 
paciente tem mais risco de ter efeitos colaterais, ou testes para substâncias que 
poderão ajudar os médicos a entender melhor o funcionamento da sua doença no 
corpo em resposta a esses tratamentos. Seu sangue também será usado para 
estudar a resposta das células de seu corpo a diferentes agentes, incluindo 
organismos que poderão vir a causar doenças durante seu tratamento pelo efeito 
de diminuição da imunidade provocado pelo(s) remédio(s).Também vamos 
guardar parte de seu sangue (DNA) para estudar se existem marcadores da sua 
doença, da gravidade da sua doença ou da possibilidade de marcadores de 
resposta de sua doença à medicação. Ou seja, da mesma maneira que no DNA 
existem marcadores que mostram se uma criança é ou não filha de um casal, 
existem marcadores para doença, ou seja, que podem mostrar se a pessoa tem 
uma chance maior de ter uma doença, que tipo de doença é, se esta doença será 
mais grave ou se responderá aos remédios. Tudo que será estudado no seu 
sangue é em relação à sua doença, para entender melhor a doença e melhor 
tratá-la. No início do tratamento e anualmente, será preciso realizar radiografias 
de suas articulações, para ver a progressão da doença, bem como exames de 
ultrassonografia e ressonância magnética. Não há procedimentos, exames ou 
remédios experimentais, não se aplicará em você nada além do que foi prosposto 
pelo seu médico, de acordo com as recomendações do(s) fabricante(s) do(s) 
remédio(s) do(s) qual(is) você fará uso.  Lembre-se de que todos os exames que 
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forem feitos neste centro são para fins de pesquisa. Os exames e o 
acompanhamento da sua doença individualmente serão feitos e checados pelo 
seu médico.  

3. Desconfortos e riscos esperados – desconforto levíssimo relativo à 
necessidade coleta de sangue por punção venosa, ou seja, risco de formar um 
hematoma ou mancha roxa no lugar da picada para retirada de pequena 
quantidade de sangue para os exames. Entretanto, o sangue será colhido 
exatamente da mesma punção que será feita para que você possa receber a 
medicação se for medicação na veia. Se a sua medicação for de aplicação sob a 
pele, necessitará de uma punção venosa adicional antes do início do tratamento 
e a cada 2 a 3 meses.  Risco referente à radiação das radiografias e ressonância 
magnética. Exames de ultrassonografia não conferem riscos. 
4. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo – não 
se aplica. 
________________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
Você terá acesso a qualquer momento a todas informações relacionadas ao 
estudo, que poderão também ser relatadas ao seu médico. Os médicos do 
CEMDIMAC e demais membros da equipe estarão disponíveis para responder a 
suas dúvidas. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 
Sua participação neste estudo é voluntária. A qualquer momento seu 
consentimento poderá ser retirado. Não haverá qualquer prejuízo para o seu 
tratamento aqui no hospital. Você continuará a receber o tratamento, mesmo que 
não queira participar do protocolo de estudo. Se decidir sair do estudo não 
precisa declarar o motivo. 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. Todos os dados 
referentes a você e seu tratamento são confidenciais, somente o médico do 
CEMDIMAC e sua equipe sabem que você estará participando deste estudo. Se 
o estudo for publicado, você não será identificado pelo nome.  

4. Disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. Os recursos do Hospital das Clínicas estarão 
disponíveis para qualquer assistência a sua saúde por problemas relacionados à 
pesquisa, devendo entrar em contato com o Serviço de Reumatologia do Hospital 
das Clínicas. Entretanto, a responsabilidade de acompanhamento e tratamento 
dos efeitos colaterais inerentes ao uso da(s) medicação(ões) não observados 
durante o tempo em que você estiver no CEMDIMAC será do médico que 
prescreveu o(s) medicamento(s).  

5. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 
pesquisa. Não se aplica. O tratamento é indicado pelo médico assistente do 
paciente e autorizado de acordo com as normas do SUS para dispensação de 
imunobiológicos. Não é experimental – rotina do Hospital. 
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________________________________________________________________ 
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 

ADVERSAS. 
Dra. Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá - 3061-7492, 3061-7490, Dr. Jozélio 
Freire de Carvalho, Ieda Maria Magalhães Laurindo, Sérgio Candido Kowalski, 
Ana Cristina de Medeiros, Carla Gonçalves - 3061-7200, 3069-6384, 3061-7492, 
Julio César Bertacini. 
Em caso de questões quanto à ética da pesquisa ou dos seus direitos como 
paciente, favor dirigir-se à CAPPESQ. Tel: 3069-6642  
________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
________________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa  
 
São Paulo,                    de                            de 20      . 
____________________________         ______________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa Assinatura do pesquisador 
ou responsável legal (carimbo ou nome legível) 
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