
 

  

 

24 de Março  
Dia Mundial de Combate à 

Tuberculose 
Março de 2012 

 



 

1) O que é Tuberculose? 
 

A tuberculose (TBC) é uma doença infecciosa provocada pela bactéria Mycobacterium 

tuberculosis (e menos comumente outras micobactérias: Mycobacterium bovis, 

africanum e microti), podendo se manifestar de formas muito variadas, sendo mais 

comum e, também mais conhecida, a pulmonar. 

 

A doença constitui problema de saúde mundial, e as estatísticas da Organização 

Mundial de Saúde (projeções para 2007, - WHO 2009) mostram números alarmantes 

para casos novos (no mundo: 9,27 milhões), para casos novos HIV positivos (1,37 

milhão, 15% do total, sendo 79% destes na África) e para multiresistência do bacilo da 

TBC (500 mil casos). 

 

No Brasil, segundo estatísticas do Ministério da Saúde, foram notificados 71 mil casos 

de TBC em 2010. Ocorrem cerca de 4,6 mil mortes por ano, o que faz o Brasil ser o 

17º país em número de casos entre os 22 países de alta carga, 22º país em taxa de 

incidência, prevalência e mortalidade entre os 22 países de alta carga. Para os 

brasileiros, é a 4ª causa de mortes por doenças infecciosas e a 1ª causa de mortes dos 

pacientes com AIDS. 

 

2) Sinais e sintomas 

Os sintomas mais freqüentemente descritos são:  

• tosse seca e contínua no início, depois com presença de secreção por mais de quatro 

semanas, transformando-se, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue; 

• cansaço excessivo; 

• febre baixa geralmente à tarde; 

• sudorese noturna;  

• falta de apetite; 

• palidez; 

• emagrecimento acentuado; 

• rouquidão; 

• fraqueza; 

• prostração. 

 Os casos graves apresentam dificuldade na respiração; eliminação de grande 

quantidade de sangue, colapso do pulmão e acumulo de pus na pleura (membrana que 



 

reveste o pulmão). Se houver comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor 

torácica.   

(Fonte: MS - http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/dicas/dica_tuberculose.html)  

Esses sinais são os mais comuns e manifestam-se na TBC pulmonar, mas outros, podem 

também aparecer dependendo do órgão ou sistema acometido (déficit neurológico, 

paralisia, massa abdominal etc.). 

 

3) Fatores de Risco 

 

Os fatores de risco para surgimento da TBC estão ligados à exposição aumentada ou 

características próprias do hospedeiro, dentre eles: 

 

• ser profissional de saúde; 

• morar em região de alta prevalência; 

• confinamento (asilos, quartéis, manicômios,  presídios);  

• idade avançada; 

• alcoolismo e uso de drogas ilícitas;  

• desnutrição; 

• imunossupressão por doenças (diabetes, AIDS, insuficiência renal, silicose (doença 

profissional pulmonar) ou drogas (quimioterápicos e corticóides). 

 

4) Transmissão e Formas da Tuberculose 

 

A tuberculose é transmitida quase sempre pela via aérea e, raramente, por inoculação 

de um bacilo. Um portador de lesão pulmonar pode, ao tossir ou ao falar, expelir as 

gotículas (contendo o bacilo). Estas, ao serem expostas ao vento e aos raios solares, 

são ressecadas e ficam menores, passíveis de serem inaladas e de atingirem o pulmão 

das pessoas presentes naquele ambiente. Vários fatores ambientais reduzem a 

possibilidade de inalação de partículas infectantes: as correntes de ar dispersam as 

partículas no ambiente (bom arejamento), a luz ultravioleta (não o calor) e a radiação 

gama destruindo os bacilos até então viáveis.  Acontecendo a inalação, o individuo 

passa a ser chamado de infectado. Ao realizar o teste PPD entre 2 e 10 semanas do 

contágio o resultado pode comprovar o fenômeno da infecção, mas nem todo 

infectado desenvolve a doença. 

 



 

A TBC pode atingir qualquer órgão do corpo humano. A forma mais comum de 

acometimento é a pulmonar, mas através de 4 vias possíveis de disseminação podem 

ocorrer outras formas: 

 

• via linfohematogênica - responsável pela maioria das formas extrapulmonares da 

doença, uma vez que é o caminho natural do bacilo após sua entrada no organismo: 

tuberculose ganglionar, renal, adrenal, óssea, menigoencefálica, genital feminina; 

• via hematogênica - quando há ruptura da lesão diretamente no vaso, podendo 

ocasionar formas disseminadas agudas da doença; 

• por contiguidade - responsável pelas formas pleural, a partir do pulmão; 

pericárdica, a partir de gânglios mediastinais; peritoneal, a partir de gânglios 

mesentéricos, alças intestinais ou trompas (por ruptura de pequenos divertículos) e 

algumas formas de tuberculose cutânea; 

• intra-canalicular - comprometimento de diferentes locais do pulmão, através da 

árvore brônquica; trato urinário inferior e sistema genital masculino, a partir do rim; 

endométrio e peritôneo, a partir das trompas. 

 

Em alguns pacientes pode acontecer a chamada reativação endógena, ou seja, alguém 

que contraiu a infecção, mas manteve a mesma sem evolução para doença.  

 

5) Prevenção  

  

Basicamente, previne-se a TBC de duas formas: vacina e tratamento dos pacientes 

baciliferos infectantes. 

 

No Brasil, a vacina BCG é indicada para crianças de 0 a 4 anos e obrigatória para as 

menores de um ano, de acordo com a Portaria 452 de 06/12/1976, do Ministério da 

Saúde. Deve-se vacinar o mais precocemente possível, de preferência, logo após o 

nascimento. 

 

A análise de artigos e publicações internacionais mostra que o BCG confere cerca de 

50% de proteção para todas as formas de tuberculose e, que a eficácia, é de cerca de 

64% para a meningoencefalite tuberculosa e de, aproximadamente, 78% para a 

disseminada. A eficácia também varia em função de outros fatores, tais como 

genéticos, nível socioeconômico, nutricional, diferentes cepas de BCG2. No Brasil, há 

evidências de proteção contra meningite tuberculosa em crianças que receberam BCG 

(Fonte:  http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/122.pdf).  



 

 

A Organização Mundial de Saúde estabeleceu as seguintes contraindicações para 

vacinação com BCG: 

 

• absolutas: imunodeficiências de qualquer natureza; 

• relativas: peso inferior a 2 Kg, hipogamaglobulinemia, desnutrição grave, erupção 

cutânea generalizada, tratamento com corticóides e citostáticos, doenças agudas 

febris, piodermite generalizada e doenças crônicas. 

 

O tratamento dos indivíduos bacilíferos contaminantes com antibiótico após duas 

semanas pode ser considerado como medida profilática, uma vez que as gotículas 

produzidas contendo bacilo não infectam mais os indivíduos. 

 

6) Diagnóstico e tratamento 

 

O diagnóstico da TBC pode ser feito de forma presuntiva (com base nos sinais, 

sintomas e achados das radiografias de tórax compatíveis, e com pouca contribuição 

do exame físico) ou de certeza (pelo encontro do bacilo de Koch em amostras de 

escarro colhidas preferencialmente pela manhã ao tossir, colhendo-se pelo menos 2 

em dias consecutivos).  

 

O diagnóstico de certeza depende da identificação da presença do microrganismo, na 

forma de b.a.a.r. (bacilos álcool-acido-resistentes) em duas amostras de escarro do 

paciente em dias diferentes colhidas preferencialmente pela manhã. 

 

Nos casos suspeitos, mas com pesquisa negativa do bacilo de Koch em escarro, o teste 

de Mantoux (injeção de tuberculina na pele evidenciando uma reação intensa da 

mesma depois de 3 ou 4 dias em caso de infecção) pode auxiliar também no 

diagnóstico. 

 

O tratamento padrão para a tuberculose no Brasil é feito com antibióticos. As 

medicações são distribuídas pelo sistema de saúde, através de seus postos municipais 

de atendimento. O tratamento inicial (preferencial) é o RHZ, muito eficaz, ocorrendo 

a cura quando o paciente usa a medicação regularmente por 6 meses, todos os dias, 

em quase 100% dos casos. 
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