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DETECÇÃO MOLECULAR DE MUTAÇÃO NO GENE RPOB ENVOLVIDO COM A RESISTÊNCIA À 
RIFAMPICINA (RMP) EM CEPAS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ISOLADAS DE PACIENTES 
COM TUBERCULOSE NO ESTADO DO AMAZONAS 
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Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 18 meses 
(x) ( ) () 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

O objetivo geral do projeto é detectar mutações no gene rpoB envolvido com a resistência à 

rifampicina em cepas de M. tuberculosis isoladas de pacientes com tuberculose no Estado do 

Amazonas. O projeto tem como objetivos específicos: 1) Caracterizar os genes que confere 

resistência à RMP em cepas de M. tuberculosis; 2) Correlacionar os resultados de resistência à 

RMP obtidos do teste de sensibilidade - método das proporções com os resultados obtidos 

pela técnica molecular; 3) Criar um banco de amostras de M. tuberculosis isolados neste 

estudo para futuros estudos. 

Atividades  

1) Isolar cepas de M. tuberculosis em meio de cultura sólido Ogawa-Kudoh; 

2) Identificação fenotípica; 

3) Teste de sensibilidade (utilizando as drogas tuberculostáticas de 1ª linha 

4)  Extração de DNA de M. tuberculosis; 

5) Amplificação do DNA (PCR-SSCP); 

6) Sequenciamento dos produtos da PCR. 

Inovação 

A análise do DNA e a compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos com a resistência 

auxiliarão no desenvolvimento de metodologias para a detecção mais rápida dos isolados de 

M. tuberculosis resistentes, auxiliando na redução de linhagens resistentes circulantes e 

trazendo então, benefícios para a saúde pública. 
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 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; 

Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
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 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; 

processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; 

desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
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Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, 

em caso de terem sido credenciadas individualmente. 


