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Aplicação do Método da Observação Microscópica Direta da Susceptibilidade 

(MODS) à Pirazinamida em Mycobacterium tuberculosis 

RESUMO 

A Pirazinamida (PZA) é uma importante droga que em combinação com a Isoniazida (INH), 

Rifampicina (RMP) e Ethambutol (EMB) é utilizada no tratamento de primeira escolha da 

tuberculose no regime recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os testes de 

susceptibilidade “in vitro” à PZA disponíveis são prejudicados devido ao pH ácido do meio 

de cultivo necessário para a ativação da droga. O método da observação microscópica direta 

da susceptibilidade (MODS) proposto para a detecção de susceptibilidade à INH e RMP é de 

fácil execução, rápido, de baixo custo e reprodutível. O objetivo do presente estudo foi avaliar 

a utilização do MODS para determinação de susceptibilidade de Mycobacterium tuberculosis 

à PZA em meio ácido. Trinta e cinco isolados clínicos de M. tuberculosis (27 sensíveis e 8 

resistentes à PZA) e cepas controles M. tuberculosis H37Rv e Mycobacterium bovis AN5 

foram testados pelos métodos  MODS, Método da Microdiluição em caldo (MMC), 

determinação da enzima Pirazinamidade (PZase) e Método das concentrações absolutas em 

Lowenstein-Jensen (L-J) para determinação da sensibilidade à PZA. Os métodos MODS, 

MMC, método das concentrações absolutas e determinação da enzima PZase forneceram 

resultados em média em 6; 18, 28 e 7 dias respectivamente. Todos os métodos mostraram 

excelente sensibilidade e especificidade (Valor de Kappa> 0,9). O MODS mostrou ser rápido, 

eficiente, de fácil execução e interpretação. Estudos adicionais para a avaliação do MODS 

como método de detecção de susceptibilidade à PZA são necessários, visto que no presente 

estudo um número pequeno de isolados resistentes foram avaliados. 

Palavras- Chave: Mycobacterium tuberculosis, Método da Observação Microscópica Direta 

da Susceptibilidade (MODS), Pirazinamida, Teste de Susceptibilidade. 

 

 



ABSTRACT 

Pyrazinamide (PZA) is an important drug that in combination with isoniazid (INH), 

rifampicin (RMP) and Ethambutol (EMB) is used in the first choice treatment for tuberculosis 

in the scheme recommended by the World Health Organization (WHO). Susceptibility testing 

in vitro to PZA available are harmed due to the acidic pH of the medium required for the 

activation of the drug. The method of microscopic observation drug susceptibility (MODS) 

proposed for the detection of susceptibility to INH and RMP is easy, fast, inexpensive and 

reproducible. The aim of this study was to evaluate the use of MODS for determine 

susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to pyrazinamide in acid medium. Thirty-five 

clinical isolates of M. tuberculosis (27 sensitive and 8 resistant to PZA) and control strains M. 

tuberculosis H37Rv ATCC and Mycobacterium bovis AN5 were tested by the methods 

MODS method microdilution broth (MMC), determination of enzyme pyrazinamide (Tire) 

and method of absolute concentrations in Lowenstein-Jensen (LJ) to determine sensitivity to 

PZA. Methods MODS, MMC, method of absolute concentrations and determination of 

enzyme PZAse provided results on average in 6, 18, 28 and 7 days respectively. All methods 

showed excellent sensitivity and specificity (Kappa value> 0.9). MODS proved to be fast, 

efficient, easy implementation and interpretation. Additional studies for the evaluation of 

MODS as a method of detecting susceptibility to PZA are needed, whereas in the present 

study a small number of resistant isolates were evaluated. 
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