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RESUMO

O presente estudo tem como principal objetivo o emprego da reação em
cadeia da polimerase (PCR) na elucidação da etiologia dos derrames pleurais
dos pacientes com suspeita de pleurite tuberculosa, comparando-o com as
técnicas diagnósticas disponíveis na atualidade.
O diagnóstico da tuberculose pleural costuma ser feito por meio dos dados
clínicos

e

radiológicos,

teste

tuberculínico,

exames

bioquímicos,

microbiológicos, e citológicos do líquido pleural e da histopatologia de
fragmento de pleura obtido por punção-biópsia. Ainda assim estes métodos
apresentam muitas limitações, dentre as quais a baixa sensibilidade e o longo
período necessário para a confirmação do diagnóstico.
Estudamos 58 amostras de 45 pacientes. Destes, 16 pacientes tiveram
diagnóstico clínico ou laboratorial confirmado de tuberculose, totalizando 22
amostras. Consideramos como caso de tuberculose todos os pacientes com
baciloscopia, cultura ou histopatológico positivos no líquido pleural ou outro
material biológico, ou que tenham apresentado melhora clínica após a
introdução do tratamento empírico.
Das 22 amostras com o diagnóstico de tuberculose, a PCR foi positiva em
6 amostras de 6 pacientes. A reação foi positiva em 1 amostra de um paciente
em que o diagnóstico de tuberculose foi descartado. A sensibilidade,
especificidade e os valores preditivo positivo e negativo nos 16 pacientes com
diagnóstico de tuberculose foram 31,3%, 96,6%, 83% e 71% respectivamente.

A PCR, apesar de ter apresentado uma baixa sensibilidade, demonstrou
uma especificidade ótima em relação aos métodos convencionais.
Está técnica pode ter utilidade como método complementar às técnicas
disponíveis, na tentativa de obter um diagnóstico mais precoce e preciso nos
casos de tuberculose pleural.

SUMMARY

The present study evaluates the use of the polimerase chain reaction
(PCR) to confirm the etiology of pleural effusions in patients with suspicion
of pleural tuberculosis, comparing it to the current available techniques.
The diagnosis of pleural tuberculosis is made through the combination
of clinical data, radiologic findings, biochemical, microbiological and
cytological examination of the pleural fluid and by the pathology of pleural
fragment obtained by biopsy. However,

these methods present a lot of

limitations, including a low sensitivity and a long incubation period to confirm
the diagnosis by culture.
We studied 58 samples of 45 patients with pleural effusion. Of these, 16
patients had clinical diagnosis or confirmed by laboratory, in a total of 22
samples. We defined as case of tuberculosis all patients with culture or
positive pathology in the fluid pleural or other biological material and those
with clinical improvement after empirical treatment.
Of the 22 samples with the tuberculosis diagnosis PCR was positive in 6
samples of 6 patients. The reaction was positive in a sample of a patient
whose diagnosis of tuberculosis was later discarded. The sensitivity,
specificity, positive predictive value and negative predictive value in the 16
patients with tuberculosis diagnosis were 31,3%, 96,6%, 83% and 71%
respectively.

In spite of having presented a low sensitivity, PCR specificity was greater
than the conventional methods.
This technique can be useful as an additional method to the available
techniques, in the attempt of obtaining a more precocious and precise
diagnosis in the cases of pleural tuberculosis.

