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Detecção de resistência à pirazinamida em Mycobacterium tuberculosis pelo 
método Resazurin Microtiter Assay (REMA) em pH 5,5 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a aplicação do método em microplaca utilizando 

Resazurina como agente revelador (REMA-Resazurin Microtitre Assay), em pH 5,5, para 

determinar a sensibilidade à pirazinamida (PZA) em Mycobacterium tuberculosis e compará-

lo com Broth Microdilution Method (BMM), Método das Concentrações Absolutas (MCA), 

REMA em pH 6,0 e o teste da pirazinamidase (PZase). Foram estudados 34 isolados clínicos 

de M. tuberculosis (8 resistentes e 26sensíveis à PZA), o perfil de sensibilidade à PZA foi 

previamente determinado pelo Método das Proporções em Lowenstein-Jensen (L-J) e 

comparado com os métodos REMA (pH 5,5), REMA (pH 6,0), BMM, MCA e PZase. A 

Concentração Inibitória Mínima para PZA foi determinada pelos métodos REMA pH 5,5, 

REMA pH 6,0, BMM e comparado com o MCA. Os métodos REMA pH 5,5 e REMA pH 6,0 

forneceram resultados com apenas 8 dias de incubação para a maioria dos isolados e 

demonstraram100% de especificidade e sensibilidade quando comparados com MCA. O 

BMM apesar de também apresentar 100% de sensibilidade e especificidade demanda maior 

tempo para leitura dos resultados, 18 dias em média. A determinação da PZase apresentou 

sensibilidade de 87,50% e 100% de especificidade. REMA pH 5,5 mostrou ser eficiente na 

detecção de resistência à PZA, reprodutível, rápido, de baixo custo, fácil execução e 

interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detection of resistance to pyrazinamide in Mycobacterium tuberculosis by 
Resazurin Microplate Assay (REMA) in pH 5.5 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the method resazurin micro titre assay (REMA) atpH 

5.5 to determine the sensitivity to PZA in Mycobacterium tuberculosis and compare it with 

Broth Microdilution Method (BMM), of Absolute Concentration Method (ACM), REMA at 

pH 6.0, and pyrazinamidase assay (PZase). Were studied 34 clinical isolates of M. 

tuberculosis (8 resistant and 26 sensitive to pyrazinamide), with PZA resistance profiles 

determined by the Proportion Method on Lowenstein-Jensen (LJ) and compared the methods 

REMA pH5.5, REMA pH 6.0, BMM and PZase with the ACM. REMA pH 5.5 and REMA 

pH 6.0 showed results in 8 days of incubation for most isolates and demonstrated 100% 

specificity and sensitivity when compared to ACM. The BMM also showed 100% sensitivity 

and specificity but it requires more time for reading the results. The determination of PZase 

showed 87.50% sensitivity and 100% specificity. REMA pH 5.5 proved to be effective in 

detecting resistance to PZA, reproducible, fast, inexpensive, easy to perform and interpret. 


