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A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis. Seu diagnóstico muitas vezes se torna difícil, sobretudo nas formas 
paucibacilares da doença, devido à baixa sensibilidade da baciloscopia e à 
demora para o crescimento do bacilo em meio de cultura específico. Técnicas de 
amplificação de ácidos nucléicos vêm sendo utilizadas para obtenção de 
resultados mais rápidos, específicos e sensíveis. A Nested PCR em único tubo 
(STNPCR) é uma técnica que associa duas PCRs, em que uma reação segue a 
outra, sendo que o amplicon gerado na primeira reação serve como alvo para os 
primers da segunda reação, o que aumenta a sensibilidade da tácnica. Além 
disso, não é necessária a abertura dos tubos para adição de reagentes, 
diminuindo o risco de contaminação. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o 
limite de detecção da STNPCR através de uma curva de diluição de DNA do 
Mycobacterium tuberculosis. Para isso, o DNA da cepa de referência H37Rv foi 
extraído, utilizando o método de aquecimento e resfriamento para lise da parede 
celular. O aquecimento foi feito em termobloco à 99ºC por 20 minutos e em 
seguida as alíquotas foram congelagas à -20ºC. A diluição foi feita na proporção 
1:10. A STNPCR utilizou como alvo a sequência de inserção IS6110, e dois 
conjuntos de primers: TJ5 e TJ3, primers externos, e OLI 5 e STAN 3, primers 
internos. Foram utilizados controles positivos e negativos na realização da 
STNPCR. A visualização dos produtos amplificados foi feita através de 
eletroforese em gel de agarose, na concentração de 1,5% e utilizando blue green 
como corante. A STNPCR conseguiu detectar a concentração mínima de 10fg de 
DNA. A técnica de PCR utilizada se mostrou sensível, capaz de detectar uma 
quantidade pequena de DNA, que corresponde a cerca de dois bacilos presentes 
na amostra. A STNPCR tem boa reprodutibilidade e pode ser utilizada como 
ferramenta auxiliar para o diagnóstico da TB. 
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