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A tuberculose (TB) é uma enfermidade infecciosa que acomete o homem, 
causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis ,sendo umas das maiores 
causas de mortalidade no Brasil e no mundo.A TB comumente localiza-se nos 
pulmões, embora acometa outros órgãos, denominada TB extrapulmonar. Esta 
forma ocorre através de disseminação hematogênica Por ser paucibacilar, a TB 
extrapulmonar é um desafio à identificação do agente etiológico através dos 
exames de rotina.Fragmentos de tecidos coletados e conservados em solução 
salina 0,9%  para o   processamento de extração de DNA de extração através 
Qiamp DNA Mini Kit (Qiagen). Cultura em meio Löwestein-Jensen a partir das 
amostras de biópsia. A qPCR utilizou os oligonucleotídeos TAQM3 e TAQM4 e  
o elemento de inserção IS6110 segundo Broccolo et al 2003.Dos 40 pacientes 
selecionados, 34 (85%) foram indivíduos do sexo masculino e 6 (16%) do sexo 
feminino, com idade variando de 0 a 89 anos e idade média de 44 anos. Dos 
40 pacientes suspeitos de TB extrapulmonar, 21 foram considerados positivos 
para doença. Confirmados através da cultura e/ou resposta ao tratamento 
especifico. Desses 15 apresentaram qPCR positiva e foram consideradas 
positivos para doença, 6 apresentaram qpcr negativa e foram confirmados com 
TB. Foram 19 negativos na qPCR e que não apresentaram TB. Entre os casos 
de TB extrapulmonar foram encontrados as seguintes formas: 9 pleural, 4 
ganglionar,  3 ósseas, 2 intestinais, 2 cutâneas e 1 miliar. O desempenho da 
qPCR no diagnóstico da TB extrapulmonar no presente estudo, apresentou 
sensibilidade e especifidade de 71,4% (50-86,2) e 100%(83,2-100). Valor 
preditivo positivo de 100%(79,6-100) e negativo de 76%(56,6-88,5).: A qPCR é 
um método rápido e sensível para o diagnóstico das amostras de tecidos para 
TB extrapulmonar. 
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