
Desenvolvimento e implantação de métodos rápidos no diagnóstico da

tuberculose em pacientes com  HIV/AIDS

Catiúcia Figueiredo Goris Madruga ¹; Jeane Zanini da Rocha ¹; Mariana Soares Valença ¹; Andréa von

Groll ¹; Pedro Eduardo Almeida da Silva ¹.
1 - Universidade Federal do Rio Grande – FURG

e-mail: cati.madruga@gmail.com

Palavras chave: Tuberculose, diagnóstico, HIV, MGIT

Introdução: A tuberculose (TB) é a principal causa de morte em

pacientes com a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS). O

uso de métodos laboratoriais rápidos, sensíveis e específicos colaboram para

um diagnóstico e tratamento precoce, essenciais para a melhor qualidade de

vida destes pacientes.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar sensibilidade,

especificidade, tempo de diagnóstico e custos entre diferentes métodos para a

detecção de bacilo álcool-ácido resistente e cultura em meio sólido com o

cultivo em meio líquido utilizando Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT)

manual em pacientes com AIDS atendidos no Hospital Universitário da

Universidade Federal do Rio Grande, em Rio Grande, RS, Brasil.

Metodologia: As amostras clínicas foram obtidas de pacientes com AIDS

com suspeita clínica de TB e processadas de acordo com os protocolos

padrões para os métodos de microscopia (esfregaço em lâmina com coloração

de Ziehl-Nielsen), cultura em meio sólido Ogawa-Kudoh e em meio líquido

MGIT com detecção de fluorescência.

Resultados e Discussão: Das 30 amostras analisadas seis (20%) foram

positivas. Apenas duas amostras foram positivas para os três métodos

analisados.
Seis amostras

Positivas
(20%)

Entre todos os
métodos analisados

Microscopia
Quatro amostras

positivas
Sensibilidade 66,6%

Ogawa-kudoh
Três amostras

positivas
Sensibilidade 50%

MGIT
Cinco amostras

positivas
Sensibilidade 83,3%
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A redução para o tempo de detecção da cultura em meio sólido Ogawa-

Kudoh em relação ao meio líquido MGIT foi de 30 para 10 dias. Entretanto o

MGIT manual apresenta limitações como a necessidade de uma técnica

complementar para a confirmação do crescimento de Mycobacterium

tuberculosis complex. Em média o meio sólido é cinco vezes mais barato que o

meio líquido.

Considerações Finais: O método de MGIT mostrou-se mais efetivo nos

requisitos de sensibilidade e tempo para a detecção em comparação aos

métodos convencionais, porém com um custo mais elevado por diagnóstico.

Para a implementação do MGIT manual na rotina laboratorial será necessária

uma comparação custo-efetividade de cada método utilizado.
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