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Com este trabalho os autores visaram comparar as respostas biológicas dos
testestuberculínicos PD-XT 23 e PPD de BCG ern criancas já vacinadas com o bacilo de
Calmette-Guérin. As respostasqueobtiveram foram completamentedistintas e estatisticamentesignificativas, comprovando a necessidadede estudos adicionais para avalk a
sensibilidade, a especificidadee os valores preditivos de ambos.

A tuberculose continua sendo m-n
grave problema de saúde pública nos países
subdesenvolvidos onde cerca de 10% dos casos acomete as criancas, que sáo mais suscetiveis as formas graves e disseminadas (1).
Freqüentemente, estabelece-se a
doenca na infancia mediante dados indiretos
e, entre estes, um método de grande auxílio
diagnóstico é o teste tuberculínico de Mantoux (2).
Robert Koch foi quem, há um século, obteve inicialmente a tuberculina. Em
1932 Seibert obteve sua purifica@0 dando
origem ao produto que ficou conhecido como
tuberculina standard, ou derivado protéico
purificado da tuberculina-padráo (PPD-S).
Urna vez padronizado pela Organiza@0
Mundial da Saúde (OMS) em 1952, o Resent
Institute, de Copenhague, iniciou a produ@o
de grandes lotes, sob o nome PPD-RT (Resent
Tuberculin) para utiliza@o universal (3).
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0 método de avalia@io vacinal,
através da hipersensibilidade tuberculfnica,
freqiientemente utilizada, vem sendo bastante questionado atualmente por se acreditar ser fulgaz a hipersensibilidade cutânea pósvacinacáo com o bacilo de Calmette-Guérin
(BCG), enquanto que a possível imunidade
conferida tenha caráter duradouro (4).
Trabalhos realizados no Brasil e
em outros países para avaliar o teste tuberculínico pós-vacinal, efetuado 3 a 6 meses após
o BCG, utilizando o PPD derivado do Mycobacterium tuberculosis na dose de 2 a 5 unidades tóxicas (UT), demonstram urna viragem
de 50 a 90%, viragem esta que diminue progressivamente como passar do tempo (5-7).
Pela dificuldade de obtencáo do
PPD-RT 23 para realiza@0 do teste tuberculínico, utilizou-se no Brasil, em fins de 1989e
início de 1990, o PPD derivado do bacilo de
Calmette-Guérin (8).
A finalidade deste trabalho foi
estudar a resposta biológica dos dois tipos de
PPD (o PPD-RT 23 e o PPD de BCG) em dois
grupos de criancas com características semelhantes .
A primeira providencia foi determinara viragem tuberculínica com o PPD derivado do BCG em um grupo de criancas pre-

viamente vacinadas com o BCG e a segunda,
comparar esta viragem tuberculínica com a
do outro grupo de criangas com o qual se
utilizou o PPD-IIT 23 para a avaliacáo pósvacinal.

ATERIAL
ME MÉTODOS
0 estudo incluiu 71 lactentes,
atendidos em clínica privada e de bom nível
sócio-econômico. Nenhurn apresentou anormalidades no período neonatal. Todos foram
a termo, estavam bem nutridos e tinham bom
índice de crescimento e de desenvolvimento.
Que se soubesse, em nenhum dos casos
houvera contato intradomiciliar com o bacilo
de Koch.
Essas 71 criancas foram divididas em dois grupos. No grupo A incluframse as criancas que entraram na pesquisa de
abril a novembro de 1989e no grupo B as admitidas de novembro de 1989a maio de 1990.
Os lactentes entre 7 e 12 meses de
vida examinados, e que náo apresentavam
anormalidades, eram submetidos ao teste de
Mantoux e, 2 a 3 dias mais tarde fazia-se a leitura. Se o resultado fosse zero,recebiam, por
via intradérmica, o BCG liofibzado da Fundacáo Ataupho de Paiva. Um a dois meses
depois, retomavam ao consultóno para determinar-se a evolucáo da vacina. Tres a seis
meses após a inocula@o com o BCG, estas
criancas regressavam para um novo teste de
Mantoux e para determina@0 de presenp de
cicatriz vacinal.
As criancas do grupo A foram
submetidas ao teste com o PPD-RT 23,2 UT,
e as do grupo B com o PPD de BCG, 2 UT,
realizando-se a leitura 48 a 72 horas após
0 teste.
Urna única pessoa -a qual desconhecia os objetivos do traba!ho e que pensava serem todos os testes realizados com o

mesmo tipo de PPD, o PPD-RT 23- aplicou
todos os testes tuberculínicos e fez suas leituras. A afericáo da enduracáo foi realizada
conforme padroniza@o da OMS, evitando-se
possíveis causas de erro (9).
0 estudo estatistico foi realizado
através do teste do chi quadrado para duas
amostras independentes e da prova U de
Mann-Whitney para avaliar o grau de mensuracáo da enduracáo que obedece a um critério ordinal. 0 nível de significância considerado foi o de P < 0,05.

R ESULTADOS
0 grupo A incltiu 38 crian~s, das
quais 9 foram excluídas por náo terem seguido o protocolo, e das 33 criancas originais
do grupo B, seis foram excluídas pelas mesmas razões. Nenhuma das criancas de um ou
outro grupo apresentou complicacóes pósvacinais nem usou drogas tuberculostáticas.
Os resultados obtidos podem ser examinados nas tabelas 1,2 e 3.
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A avaliacáo correta de um teste
cutâneo, tal como a prova tuberculínica, necessita levar em conta alguns fatores como, por
exemplo, a variabilidade de respostas do hospedeiro, a técnica usada na administracáo e
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TABELA1. Distribui@o, por sexo, das changas
vacinadas com BCGe avaliadas com PPD-RT
23 (grupo A) e com PPD de BCG(grupo 8).
Recife, Pernambuco, Brasil, abril de 1989
a maio de 1990
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Sexo
Tuberculina

Masculino

Feminino
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x* = 0,698; P > 0,05.
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TABELA2. Distribui@o, por faixa etária,
das criancas vacinadas com BCGe avaliadas
com PPD-RT23 (grupo A) e com PPDde BCG
(grupo B). Recife, Pernambuco, Brasil,
abril de 1989 a maio de 1990
Tuberculina
PPD-RT23
PP!d,p"B~~
kvw

BI

Faixaetária
7 a 9 meses
10 al2 meses
24

5

23

4

x* = 0,373; P > 0.05; corre@0 de Yates.

TABELA3. Viragem tuberculfnica pós-vacinal
em criangas avaliadas com PPD-RT(grupo A)
e com PPD de BCG(grupo B). Recife,
Pernambuco, Brasil, abril de 1989 a maio
de 1990
Endura@0
(mm)

PPD-RT23
kwo A)

PPD de BCG
0-v B)

o-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29

12
6 (41,3%)
(20,6%)
10 (34,4%)
0H
1 (3,4%)
0 (-4

0011;
0H
13 (48,1%)
9 (33,3%)
5 (18,5%)

Prova U de Mann-Whdney;P = 0,00003.
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na leitura, ou o tipo de antígeno utilizado (8).
Neste estudo analisa-se o último aspecto.
A resposta ao PPD ocorre de 24 a
72 horas após a aplicacao e é urna reacao do
tipo de hipersensibilidade
cutânea retardada. Esta hipersensibilidade, quando avaliada após a vacinacáo BCG, parece ser transitória (4,8).
Atualmente voltou a ser utilizado
no Brasil o PPD-RT 23, cuja bioequivalência
em relacáo ao PD-S é a seguinte: 2 UT do
PPD-RT 23 equivalern a 5 UT do PPD-S. Em
inícios de 1990,o único PPD disponível no país
era a tuberculoproteína derivada do bacilo
bovino atenuado (BCG cepa Moreau, Rio de
Janeiro), produzida pelos mesmos métodos
utilizados para a obten@0 do PPD-S. Ainda
nao se estabeleceu a bioequivalencia entre esse
tipo de PPD e os outros considerados como
padróes intemacionais, derivados do Mycobacterium tuberculosis (PPD-S e PPD-RT 23) (8).

Analisando a tabela 3, verifica-se
que o PPD-I-X 23 e o PPD de BCG apresentam resposta completamente distinta e estatisticamente significante. A prova cutânea é
positiva, acima de 5mn-1,em 100% das criangas vacinadas submetidas ao teste com a tuberculoproteína derivada do BCG, e esta reatividade é intensa, com valores na faixa
classicamente conhecida como de reatores
fortes. Urna possível explica&o é o fato do PPD
de BCG apresentar estrutura antigênica
semelhante ao estimulo inicial, que foi a
vacina@o.
Quando o antígeno utilizado foi
o PPD-RT 23, apenas 55% das criancas apresentaram viragem tuberculínica após tres
meses da vacinacáo com o BCG. Como em
todos os indivíduos havia a presenta de cicatriz, este fato demonstra que os testes cutâneos podem falhar como predicadores de
eficácia vacinal @-7).
É conveniente salientar que náo
se realizaram as provas com as duas diferentes tuberculinas simultaneamente nos mesmos indivíduos, porque, na época do estudo, o PD-RT 23 inexistia no Brasil, tornando
necessário o uso de grupo retrospectivo que
tivesse utilizado este tipo de PPD.
A importancia destes resultados
é a repercussáo clínica que pode advir dos
mesmos. Há necessidade de estudos adicionais para avaliar se a hipersensibilidade pósvacinal ao PPD de BCG diminui com o correr
do tempo, pois demonstrou-se que entre 3 a
6 meses após a vacina@o com o BCG, o PPDRT 23 apresenta comportamento distinto do
PPD de BCG. Com base nesta observa@0
toma-se também necessário avaliar a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo
positivo e o valor preditivo negativo do PPD
de BCG em relago ao PPD-RT 23, já que, com
rela@io à resposta pós-vacinal, os dois tipos
de tuberculoproteínas apresentam atividade
biológica diferente.
A literatura apresenta controvérsias sobre o uso de testes cutâneos na avalia-

@o da vacina BCG (10). Pode ser que a utilizagáo de estímulos antigênicos inadequados
tenha possibilitado interpretacóes errôneas.
Este estudo e o de Levi e dois colegas (11) demonstraram haver vantagem em utilizar o
PPD originário do BCG, por fomecer urna
resposta mais eficiente do que quando se emprega o PPD derivado do Mycobacterium tuberculosis .

C ONCLUSiiO
0 PPD de BCG apresenta urna
positividade acentuada nos vacinados, indicando serem necessários estudos para avaliálo em relacáo a pacientes com tuberculose já
que sua bioequivakncia pode ser diferente da
do PPD-RT 23.
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derived from BCG-among children already
vaccinated with the Calmette-Guérin bacillus. Results varied widely, and the differences observed were statistically significant.
This shows the need for additional studies to
assess the sensitivity, specificity and predictive value of both tests.

