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PCR para Chlamydia
Informações sobre o exame PCR Chlamydia trachomatis (pesquisa por biologia molecular)
Instruções de Coleta:
− Coleta realizada com Kit Digene (escovinha)
− Requisição médica PCR PARA CHLAMYDIA
− Pacientes podem coletar no laboratório ou
− Ginecologista pode solicitar mensalmente material para coleta no consultório (pelo telefone 3041
9922 ou e-mail microbiologia@hemos.com.br), e encaminhar a paciente ao laboratório para
atendimento após a coleta.
Amostras:
- Urina 1º jato (não é necessário raspado uretral).
- Ginecológicas: raspado endocervical ou vaginal (para gestantes >32ª semana).
Informações sobre o exame:
− Chlamydia trachomatis é um microrganismo intracelular obrigatório, com características
singulares que a distingue de outras bactérias: a não visualização através de corantes
microbiológicos (por exemplo, o Gram), e a sua incapacidade de crescimento em meios de cultura
artificiais. Por isto, o laboratório precisa lançar mão de métodos imunológicos ou moleculares para
sua detecção.
− Por estar muito bem adaptada ao nosso organismo, a Chlamydia não leva a uma resposta imune
mais intensa, podendo passar despercebida pelo paciente e não demonstrar sinais evidentes no
exame físico.
− Como a doença genital em mulheres é geralmente assintomática (aprox. 70 a 75% dos casos), o
diagnóstico laboratorial é uma ferramenta fundamental para que o médico possa confirmar a
infecção e proceder a antibioticoterapia precoce, diminuindo os riscos, principalmente associados
à doença inflamatória pélvica, uretrite, endometrite e aborto.
− O avanço das técnicas de biologia molecular contribuiu para o diagnóstico da infecção por
Chlamydia, porque apresentam alta sensibilidade e hoje os custos são menores.
− Os testes de PCR são os exames de escolha para o rastreamento e o diagnóstico das infecções
urogenitais por Chlamydia, conforme o Center for Disease Control and Prevention (CDC):
“oferecem sensibilidade amplamente expandida de detecção, acima de 90%, mantendo uma
especificidade geralmente superior a 99%. São capazes de detectar mais infecções por Chlamydia
do que através de cultura ou imunofluorescência direta ou indireta”.
− O DNA da bactéria pode persistir detectável por até sete dias depois do início do tratamento com
antibióticos, o que possibilita a confirmação etiológica mesmo após a introdução de terapia
empírica.
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− Como no mesmo exame de PCR sempre é pesquisada Neisseria gonorrhoeae, também com alta
sensibilidade e especificidade, o laboratório libera os dois resultados, sem custo adicional.
− O exame de PCR para CHLAMYDIA / NEISSERIA deve ser o teste de escolha para a triagem dessas
infecções, visto que proporciona um diagnóstico seguro e efetivo.
− O Hemos oferece o exame PCR PARA CHLAMYDIA, realizado pelos convênios, o prazo médio para
liberação dos resultados é de uma semana.
Biomédica responsável: Dra. Petra Jordan CRBM-5 1822, Setor de Microbiologia, Hemos Laboratório Médico.
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