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INTRODUÇÃO 

A infecção causada por clostridium difficile (ICD) é considerada uma das principais causas de diarréia 

nosocomial em países desenvolvidos, com crescente incidência e gravidade nos últimos anos.  Um 

estudo americano identificou que 24,2% dentre 65,8% dos casos de ICD ocorrem durante a 

internação e com uma maior incidência em mulheres e idosos.(1) No Canadá uma revisão 

retrospectiva de 1.771 casos mostrou em 2003 que a incidência de ICD por 100.000 tinha aumentado 

quatro vezes desde 1991 em pacientes hospitalizados, com casos que evoluíram com maior 

gravidade e até mesmo refratários ao tratamento. Dessa forma, as taxas de megacólon tóxico foram 

significativas, com necessidade de tratamento intensivo e 2,5% dos casos evoluindo para colectomia 

de emergência. (2, 3) Na América Latina estima-se que os dados epidemiológicos estejam 

subestimados devido ao número reduzido de estudos publicados.(4) Em alguns estudos brasileiros 

encontramos incidências de ICD desde 0,63% a 8,3% em pacientes com diarreia nosocomial. (5, 6) 

O clostridium difficile é uma bactéria anaeróbica gram-positiva, formadora de esporos, produtora de 

toxinas que causam inflamação e diarreia, sintomas da infecção que podem evoluir para uma colite 

pseudomembranosa, sepse e óbito.(1) 

A transmissão ocorre por via fecal-oral e a bactéria possui capacidade de permanecer no ambiente 

em sua forma esporulada por algumas semanas. Os pacientes são o reservatório que possibilita a 

contaminação do ambiente, mesmo em ausência de infecção. Dessa forma, algumas medidas básicas 

de prevenção da transmissão também devem ser consideradas no ambiente hospitalar como forma 

de proteção aos demais pacientes. (4) Portanto, a detecção precoce da ICD com rápida 

implementação das precauções de contato para o paciente é essencial para a prevenção da 

transmissão. Importante manter a vigilância para novos casos de diarréia em pacientes de risco (que 

estejam em uso ou com uso recente de antibiótico). (7, 8) 

Um dos fatores de risco já bem definido para a aquisição de C.difficile é o uso de antibióticos, mas 

outros fatores associados como a idade avançada, doença grave e tempo de internação prolongado 

também foram descritos. No entanto, nem todos os indivíduos colonizados desenvolvem a doença, 

que está associada aos aspectos relativos à imunidade do hospedeiro e fatores de virulência da  cepa. 

(4) 
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O diagnóstico de ICD é geralmente baseado na história clínica, em combinação com testes 

laboratoriais. Atualmente podem ser encontrados diversos tipos de testes laboratórios disponíveis 

no mercado e que se propõem a detectar a presença do C. difficile ou somente suas toxinas.(8) 

O tratamento da ICD está indicado em presença de manifestações típicas (quadro diarreico ≥ 3 dias, 

dor abdominal, ou náuseas e vômitos) e se inicia empiricamente após a coleta de material (fezes não 

moldadas) para diagnóstico laboratorial. Os antibióticos indicados são metronidazol ou vancomicina 

oral em casos mais graves.(9)                                                                

TECNOLOGIA 

O ensaio Xpert® C. difficile (Cepheid® GeneXpert) é um teste in vitro qualitativo elaborado para 

identificação e diferenciação de toxina B e toxina binária a partir de amostrais fecais de pacientes 

suspeitos, e está indicado para auxiliar no diagnóstico de ICD. O teste utiliza a técnica de reação em 

cadeia pela polimerase (PCR-t) automatizada em tempo real para detecção de C. difficile e é realizado 

a partir de um cartucho contendo reagentes para processar as amostras biológicas em um 

equipamento denominado GeneXpert Dx System®. O ensaio foi aprovado para utilização no Brasil 

pela ANVISA sob o número 80003610292. O exame é automatizado constituído por um computador 

e software pré-instalado que efetua os testes, a partir dos cartuchos descartáveis contendo o 

material coletado.  

 

https:www.cepheid.com/us/cepheid-solutions   

PERGUNTA CLÍNICA 

 O uso do ensaio, Xpert® C. difficile é mais sensível, específico e custo-efetivo para 

confirmação de infecção por C. Difficile quando comparado ao ensaio imuno-enzimático 

(ELISA)?  

  

http://www.cepheid.com/us/cepheid-solutions
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ANÁLISE DA EVIDÊNCIA 

Demandante: Instituto Nacional de Cardiologia  

População 

Pacientes com suspeita de infecção por 
Clostridium difficile caracterizado por quadro 
diarreico ≥ 3 dias. 

Intervenção  
Teste de reação em cadeia pela polimerase (PCR) 
para identificação de C. difficile – (Xpert CD®) 

Comparação 
Ensaio imunoenzimático (ELISA) para C. difficile 
toxinas A e B 

Desfechos 
Acurácia 
Redução do tempo de antibioticoterapia 
Redução da duração do isolamento do paciente 

Tipo de estudo 
Ensaios clínicos randomizados (ECR), revisões 
sistemáticas, coortes, estudos de acurácia. 

Tabela 1. Tabela estruturada para elaboração do Relatório (PICO). 

 

Evidências descritas pelo demandante: 

 O demandante descreve que o exame substitui o existente na mesma linha de cuidado, 

com maior eficácia, custo alto e diagnóstico rápido.  

 Informa que o custo inicial da tecnologia requer apenas a aquisição dos testes com o 

equipamento fornecido pela empresa em comodato. E que não há necessidade de obras 

para a instalação do equipamento ou treinamento dos técnicos que já foram treinados. 

  O preço de aquisição dos testes pelo INC foi de R$ 1000,00 por exame. 

  Relata que a tecnologia anteriormente utilizada (ELISA) possui baixa sensibilidade (48%).  

 Evidência clínica – descreve que a infecção é a maior causa de diarréia associada ao uso 

de antibióticos nos EUA e que a incidência está aumentando nos últimos anos, com 

incidência em torno de 31% com aumento do tempo de internação.  

 Dentre os artigos citados pela demandante, 2 estudos analisam o desempenho analítico 

da tecnologia comparada aos demais tipos de testes disponíveis no mercado e um 

terceiro fez uma análise de custos associados à infecção por C. difficile.

 

 

 



 
 

5 
 

Métodos diagnósticos para identificação do C. Difficile  

 

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo C. difficile requer a identificação da toxina presente ou de 

células toxicogênicas. Uma série de testes com propostas semelhantes estão disponíveis no mercado 

conforme descrito na tabela 2 abaixo, extraída de Oldfield et al, 2014.  

 

Os diversos testes disponíveis para o diagnóstico da infecção possuem cada um alguma limitação, 

seja quanto a performance ou disponibilidade, o que promove incertezas que se verificam refletidas 

nos diversos algoritmos estabelecidos nas unidades de saúde, com a finalidade de otimizar o 

diagnóstico de ICD.  

 

            Tabela 2. Características dos testes para Infecção por C. Difficile  (Oldfield et al, 2014). 

 

As técnicas a serem avaliadas nesse parecer serão descritas abaixo: 

PCR-T - Reação de Polimerização em Cadeia em tempo real (Polimerase Chain Reaction in real time) 

é uma técnica de biologia molecular que permite a identificação do gene produtor de toxina (tcdB 

gene) e é considerado de grande importância como um teste único para o diagnóstico de ICD. É um 

teste de execução rápida e com um limite de detecção por gramas de fezes considerado baixo 

(105/gr). (10) 
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O PCR possui um elevado grau de acurácia ao ser comparado com os testes considerados padrão-

ouro, o que permite defini-lo como um teste discriminativo. Entretanto, deve-se lembrar que 

desempenho oscilará de acordo com a prevalência da doença. (11) 

Em condições de prevalência abaixo de 10% o valor preditivo positivo será baixo, enquanto acima de 

20% ele se apresentará alto. Já o valor preditivo negativo não mostra alterações significativas com as 

oscilações da prevalência. Conforme descrito em estudo de Desphande, 2011, em condições de 

prevalências abaixo de 10% a sensibilidade e especificidade se manterá em 93% e 97% 

respectivamente, mas com um valor preditivo positivo de 71%, o que não será desejável para um 

teste diagnóstico.  Apenas se considerarmos a possibilidade de prevalências acima de 20%, ou seja, 

situações de surto ou endêmicas em que a ênfase será nos resultados negativos é que se terá a 

melhor indicação desse teste. (8, 11)  

 

ELISA – Ensaio imunoenzimático (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) é um tipo de ensaio 

bioquímico analítico que utiliza uma enzima em fase sólida para detectar a presença do antígeno em 

uma amostra líquida ou úmida.  

Ele detecta as toxinas A e B produzidas pela grande maioria das cepas do C. difficile, apesar de 

algumas produzirem apenas uma das toxinas. Possui baixa sensibilidade, em torno de 60% e seu valor 

preditivo positivo pode chegar a < 50% sob baixas prevalências da doença, embora com 

especificidade em acima de 91%. Caso o teste ELISA inicial seja negativo, a repetição do teste é 

geralmente desencorajada. (10) 

 

O diagnóstico laboratorial da ICD se mantem controverso e até mesmo confuso, ocasionando 

diversas tentativas de algoritmos que possam auxiliar na condução clínica da doença. Ainda não há 

recomendação formal de ensaio que possa ter sua utilização exclusiva para o diagnóstico da ICD. O 

PCR com detecção do gene produtor de toxina B é citado como uma promessa, por ser um teste 

rápido e de maior valor preditivo negativo, que poderia ser utilizado como teste único. Entretanto, 

deve-se ter clara a sua utilização de acordo com a real proposta da unidade de saúde, pelo risco de 

sobrediagnóstico, ao detectar carreadores assintomáticos de C.difficile, que podem comprometer 

sua utilidade clínica.(8)   

Um estudo conduzido pelo National Health Service (NHS) Laboratories, no Reino Unido, avaliou 

12441 amostras distribuídas em 4 laboratórios e concluiu que o protocolo mais efetivo seria a 

combinação de dois testes, um para identificar a presença do CD com gene produtor de toxinas (PCR) 
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e outro sensível à identificação das toxinas (EIA). O protocolo tinha o objetivo de otimizar a 

desempenho dos testes promovendo um diagnóstico mais efetivo e consistente de ICD. A soma de 

um PCR + EIA toxinas (VPP = 91,4% e VPN = 98,9%).(10) 

No Brasil até o momento não foi descrita recomendação específica de algoritmos para o diagnóstico 

laboratorial de ICD. 

 

MÉTODO 

 A análise foi elaborada sob a perspectiva da instituição com os dados referentes ao custo de 

aquisição da tecnologia.  

 População - pacientes adultos internados na instituição com suspeita de infecção pelo 

Clostridium Difficile (quadro diarreico ≥ 3 dias) que realizaram testes laboratoriais com ensaio 

imunoenzimático ELISA entre 2012 e 2014. 

 

ESTIMATIVAS DA ANÁLISE  

Para a construção do modelo foram utilizadas as estimativas de prevalência, população, acurácia dos 

testes e custos da instituição conforme descrito nas tabelas 3 e 4.  

Tabela 3. Estimativas utilizadas para a construção do modelo econômico  

ESTIMATIVAS REFERÊNCIA 

 
POPULAÇÃO (exames em adultos)   113 EXAMES REALIZADOS LABORATÓRIO 

INC: TESTE   ELISA (2012 - 2014) 

PREVALÊNCIA 1,76% casos positivos/ total de exames no 
período (2012 – 2014) 

COORTE HIPOTÉTICA DE PACIENTES  1140 Cálculo aproximado considerando a 
prevalência encontrada a partir dos 
exames em adultos.   

CUSTO TECNOLOGIA  

PCR–T (Xpert® C. difficile)  

R$ 1000,00 Valor compra pelo INC  2014 

CUSTO COMPARADOR  

ELISA  

R$ 38,00 Valor última compra pelo INC  

Ano 2011 

CUSTO TRATAMENTO DA SUSPEITA DE 
INFECÇÃO POR C. Difficile   

R$ 0,42 

 

 

Metronidazol 3x/dia por 14 dias (42 
comprimidos). 

R$ 0,01 (preço por comprimido) 2008 
última compra farmácia INC. 
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Tabela 4. Acurácia dos testes para cálculo analisados conforme Novak-Weekley et al, 2010.(12) 

Acurácia Testes  Teste PCR-T Teste ELISA  

Sensibilidade (nº amostras positivas) 94,4%  58,3% 

Especificidade (nº amostras negativas) 
  
96,3% 

 
94,7% 

 

 

Descrição do Modelo – Diagrama de estudo 

A proposta de incorporação da nova tecnologia (PCR-t), pela demandante, responsável pelo 

laboratório de análises clínicas, referiu como justificativa ser este mais sensível do que a tecnologia 

atual (ELISA) para identificar os verdadeiros portadores do Clostridium difficile. E assim fornecer 

resultados mais acurados, que permitam ao clínico determinar um tratamento com maior segurança.   

Até o presente momento, os pacientes na instituição que são considerados suspeitos de 

apresentarem a infecção por C. difficile iniciam o tratamento com antibiótico específico até uma 

confirmação laboratorial.  E com um resultado negativo com o teste ELISA o tratamento era mantido 

de acordo com a gravidade do quadro clínico.  

O PCR-t possui maior sensibilidade para identificar os verdadeiros portadores de C. difficile, 

ou seja, reduz os resultados falso-negativos obtidos com o teste ELISA. Desta forma, seria possível 

suspender a antibioticoterapia com maior segurança dos pacientes que verdadeiramente serão 

negativos.  

Para esta análise foi criada uma cadeia de evidências conforme descrito por Merlin, 2013 

ligando os dados de prevalência, acurácia e os custos entre as duas estratégias.   

A estratégia proposta está demonstrada em diagramas de estudo separados inicialmente, por 

tipo de teste, de forma a apresentar seus resultados individuais, e em seguida comparados para 

identificar o gasto incremental entre as duas tecnologias conforme demonstra a Figura 1.  

Para o cálculo do impacto de incorporação da nova tecnologia foram utilizados os preços de 

aquisição pela instituição, fornecidos pelo setor de almoxarifado. Para a tecnologia PCR-T (Xpert® C. 

difficile) o valor foi de R$ 1.000,00 por unidade, e para o teste anteriormente utilizado ELISA (EIA 



 
 

9 
 

Toxinas A/B) o valor de R$ 38,00. Os custos operacionais para a realização dos testes não foram 

considerados para a análise de incorporação da tecnologia. Os custos com o tratamento empírico dos 

casos suspeitos não foram utilizados na análise.  

A estimativa da prevalência de pacientes com suspeita de CDI se baseou nos exames 

realizados no laboratório da instituição com o ensaio imunoenzimático ELISA, no período de 2012 a 

2014. 

Os valores referentes aos dados de acurácia dos testes foram utilizados para estimar o 

número de resultados verdadeiramente positivos (sensibilidade) e verdadeiramente negativos 

(especificidade) conforme já descritos anteriormente.  

 

 

RESULTADOS  

O teste de PCR ao ser avaliado considerando a prevalência estabelecida para a população do 

INC e utilizando uma coorte hipotética de 1140 pacientes mostrou que 31,6% (19/60) dos pacientes 

com resultados positivos serão verdadeiramente portadores de C. Difficile. Enquanto o teste ELISA 

obteve uma prevalência de apenas 16,9% (12/71) de doentes dentre os resultados de testes 

positivos.  Estes dados mostram inicialmente uma vantagem em identificar os pacientes 

verdadeiramente portadores do CD com a utilização do teste de PCR. 

Ao considerar hipoteticamente a comparação do teste de PCR versus não testar o paciente 

com suspeita de ICD, verificou-se que seria necessário testar 214 pacientes para justificar a suspensão 

do antibiótico empírico de apenas 1 desses casos suspeitos, ao custo de R$ 214.000,00. 

Da mesma forma comparou-se o teste de ELISA versus não testar o paciente com suspeita de 

ICD, e nesse cenário seria necessário testar 375 pacientes para garantir apenas 1 tratamento com 

antibiótico empírico suspenso adequadamente, ao custo de R$ 14.250,00.  

Entretanto, ao utilizarmos esses valores como preditores para uma análise comparativa entre 

os testes, verificamos que seria necessária a realização de 375 testes de PCR a R$ 1.000,00 cada, para 

conseguir gerar apenas um único resultado capaz de permitir a suspensão do tratamento 

desnecessário em um paciente falso-positivo quando comparado ao uso do teste ELISA (R$ 

375.000,00).   
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A partir dessa análise comparativa entre os testes identifica-se que um custo incremental de 

R$ 360.750,00 será necessário para que um único paciente se beneficie ao suspender seu tratamento 

empírico quando comparado aos exames realizados com o teste ELISA. 
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DISCUSSÃO 

 

O teste ensaio Xpert® C.difficile apesar de ter demonstrado sua superioridade em diversos 

estudos de acurácia quando comparado aos outros testes, e mesmo com relação ao teste utilizado 

até o início desse ano nessa instituição (ELISA toxinas A/B), deve ser analisado com cautela em função 

de sua real indicação. 

Conforme citado por diversos autores (8, 10, 13, 14), o PCR possui restrições quanto à sua 

recomendação  como o teste de escolha para o diagnóstico de ICD, principalmente em serviços com 

baixa prevalência da doença, por sofrer alteração importante em seu valor preditivo positivo e, que 

não oferece grande impacto no diagnóstico clínico.   

Ao avaliar a sua utilização na instituição confirmamos que a incorporação do PCR, como 

substituto ao teste ELISA, não seria mais efetiva em função da prevalência baixa (estimada em 1,76%) 

do ICD identificada nos últimos 3 anos.  

A identificação do CD é de importância epidemiológica para a instituição devido à sua alta 

transmissibilidade e permanência no ambiente.  

O objetivo principal para a incorporação desse teste, descrita pelo demandante, foi de uma 

tecnologia com custo elevado, maior eficácia e diagnóstico rápido. No entanto, verificamos que, ao 

avaliá-lo com o foco em nossa realidade, que este não seria mais eficaz do que o teste em uso 

anteriormente.    

Além de ser este um teste ainda apresentado no mercado com um custo extremamente 

elevado, não justificando assim sua utilização.  

  O tratamento de forma empírica dos casos suspeitos, com metronidazol por 14 dias (500 mg 

3 vezes ao dia), não possui risco descrito de indução à multirresistência mesmo quando utilizado 

como tratamento padrão. E, conforme descrito anteriormente, este não é um tratamento de alto 

custo que possa impactar o orçamento.  
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Risco/Benefício da incorporação  

Segurança Tecnologia considerada eficaz e segura, sem necessidade 

de alterações no manejo dos profissionais envolvidos no 

processo. 

Benefício clínico O teste tem sua utilização questionada em situação de 

baixa prevalência da doença.  

Qualidade da evidência Alta qualidade das evidências com relação a acurácia do 

teste de PCR-t para detecção de CD.  

Inovação Técnica de biologia molecular já existente e utilizada para 

a identificação de outras indicações.  

Necessidade hospitalar Não há recomendação para sua utilização em unidades 

hospitalares que apresentem baixa prevalência de 

Clostridium difficile como foi identificado no INC.  

Espaço físico Sem alterações na estrutura física pois o equipamento já 

está instalado para outros testes.  

Impacto sobre processos Equipe já treinada. 

Custo incremental O custo do procedimento é significativamente superior ao 

comparador em uso na instituição anteriormente.  

Impacto orçamentário O grande número de pacientes necessários para 

suspender um tratamento antibiótico gera um impacto 

importante no orçamento com um benefício limitado. 

Balanço geral Alto custo com benefício restrito. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Forte contra a incorporação para a atividade assistencial. 

Pode ser utilizada com fins de ensino ou pesquisa, a depender da disponibilidade orçamentária. 
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