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OBJETIVOS 

Informar através de um olhar científico uma nova pesquisa

de diagnóstico precoce não invasivo para casos específicos

de portadores de HIV com maiores tendências a

desenvolver tuberculose (TB), utilizando a urina como

principal material biológico a ser analisado. É um estudo

experimental realizado pela faculdade de medicina tropical

de Liverpool onde foram feitos estudos clínicos em uma

população de no mínimo doze pessoas diagnosticadas com

HIV positivo.

As infecções respiratórias são, segundo vários estudos, as

principais causas de morbidade em pacientes com infecção

pelo HIV. A etiologia é bastante variável e depende, em

partes, da região em que o indivíduo vive, de condições

socioeconômicas, de seu estado imunológico e do emprego

de medicamentos profiláticos. No Brasil a infecção por

Micobacterium tuberculosis, que é classificada comumente

como um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), é a mais

frequente entre os indivíduos que apresentam a síndrome

da imunodeficiência humana.

INTRODUÇÃO

Os estudos mostram que uma proteína específica de

membrana presente na Micobacterium tuberculosis

chamada de lipoarabidomanano (LAM), está fortemente

ativa em indivíduos com tuberculose. E que ao contrário

dos métodos tradicionais de diagnóstico para TB, essa

proteína demonstra melhor sensibilidade e especificidade

para os pacientes infectados pelo HIV, especialmente

aqueles com baixas contagens de linfócitos CD4. Sem

dúvida esse teste promove a melhora da análise de casos

que precisam ser previamente detectados e regula outros

que foram erroneamente diagnosticados como falso-

negativo. Além de não possuir os riscos de controle de

infecção associados com a coleta de escarro.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
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ANÁLISE LATERAL DA URINA PARA DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR DE TUBERCULOSE EM ADULTOS COM HIV POSITIVO.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão literária através de pesquisas

bibliográficas nos bancos de dados da plataforma CAPES,

Science Direct e Scielo entre 2002 a 2018, publicados em

inglês e português. Esse trabalho também usou como

base estudos e pesquisas atuais que estão sendo

realizadas pela Faculdade de Medicina Tropical de

Liverpool.
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