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OBJETIVO 

O objetivo da pesquisa é avaliar os métodos convencionais e a 

técnica de PCR em tempo real no diagnóstico de pacientes com 

suspeita de tuberculose no Estado de Pernambuco. 

A tuberculose (TB) é uma das doenças negligenciadas de 

agente etiológico único com maior taxa de morbimortalidade na 

população mundial. Em 2017, no Brasil, ocorreram 69.569 casos 

novos de TB, com coeficiente de incidência de 33,5 casos por 

100 mil habitantes, sendo Pernambuco o estado que ocupa 3º 

lugar em incidência da doença superando o coeficiente de 

incidência do país e o Estado que ocupou a 2º lugar em relação 

a maior mortalidade, em 2016. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho está em andamento, contudo, se pode observar que o médico 

responsável avalia os casos suspeitos pelo conjunto de fatores 

epidemiológicos, clínicos e laboratoriais e que a qPCR se mostra ser uma 

técnica promissora para o diagnóstico da doença, sobretudo, em amostras 

paucibacilares. 

 

CONCLUSÃO 

Os exames realizados foram: RX de tórax (22 casos com alterações 

radiológicas), TC (15 casos foram observados alterações no exame), PPD (4 

casos foram considerados reatores), Baciloscopia (todas as realizadas foram 

negativas), Cultura (apenas 2 resultados positivos) e qPCR (16 resultados 

positivos). Em relação ao diagnóstico final, 13 participantes estão com a doença 

ativa, 19 possuem outra doença que não é tuberculose e os demais ainda estão 

em investigação. 
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METODOLOGIA 

O estudo está sendo desenvolvido no LIE/IAM/FIOCRUZ em 

parceria com os centros de referência para tuberculose do SUS 

de Pernambuco onde são selecionados os participantes e 

realizada entrevista com preenchimento de Ficha Clínica, Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, e coletados amostras de 

sangue, urina e/ou, quando necessário, dependendo da forma 

de TB, outros tipos de espécimes biológicos, que são 

processados para realização da Cultura e PCR em tempo real 

(qPCR). 
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RESULTADOS 

Foram selecionados 43 participantes com suspeita de 

tuberculose para a pesquisa, de ambos os sexos e idade média 

de 36 anos, residentes do Estado de Pernambuco. Observou-se 

que 15 destes conviveram com pessoas com tuberculose ativa, 

6 não apresentavam cicatriz da BCG, 5 realizaram tratamento 

anterior para tuberculose e 25 possuíam pelo menos uma 

doença de base. Os sintomas apresentados foram febre (22 

casos), perda de peso (24 casos), tosse (23 casos), falta de 

apetite (15 casos), fraqueza musculas (18 casos), falta de ar (15 

casos), sudorese noturna (15 casos) e linfonodo aumentado (7 

casos). 
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