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JGS, masculino, 42 anos, 
auxiliar de serviços gerais, 

residente da periferia de uma 
região metropolitana, mora 

com esposa e 4 filhos. 
Apresentava tosse há um mês.



Sua casa foi visitada pelo agente 
comunitário de saúde (ACS) da 

área para avaliar a situação 
vacinal das crianças e não 
observou que JGS tossia. 



Em visita à unidade básica de 
saúde (UBS) para vacinação do 

filho, JGS teve um acesso de 
tosse e não foi interrogado 
sobre o tempo do sintoma. 



Três meses após o início dos 
sintomas, JGS permanecia com 
tosse, expectoração purulenta 

com raias de sangue, febre 
vespertina, sudorese noturna e 

emagrecimento de 8 kg.



Procurou a emergência por três 
vezes nesse período, sendo que, 

no último atendimento, mediante 
a radiografia de tórax, teve o 
diagnóstico de “princípio de 

pneumonia”, sendo medicado com 
antibiótico e encaminhado à UBS, 

para melhor avaliação.



Tuberculose
▪ Agente etiológico: Mycobacterium tuberculosis;

▪ Uma das doenças mais antigas e conhecidas que acometem
os seres humanos;

▪ Doença infecciosa grave, com alta taxa de mortalidade, se
não tratada adequadamente;

▪ Notificação obrigatória;

▪ Em geral afeta os pulmões, mas pode acometer outros órgãos
em até um terço dos casos;

▪ Estima-se que um terço da população mundial infectada pelo
bacilo da tuberculose (5% doença ativa).



▪ O Brasil ocupa a 19ª posição em registros de casos de
tuberculose;

▪ Considerada a quarta causa de morte por doenças
infecciosas e a primeira em pacientes com AIDS no
Brasil;

▪ Estima-se que 40% dos indivíduos infectados por HIV são
coinfectados por M. tuberculosis;

▪ No Rio de Janeiro, a incidência de casos de tuberculose
é de 70,8/100.000 e a taxa de mortalidade é duas vezes
maior que a nacional.

Tuberculose



Epidemiologia da mortalidade por 

tuberculose na Europa dos sec. XVIII-XX
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quimioterapia

melhoria das condições 

socioeconômicas

Fonte: modificado de Grigg ERN, Am Rev Tuberc Pulm Dis 1958; 78: 151-172



Epidemiologia da mortalidade por 

tuberculose no Brasil do século XX

Fonte: JL Ferreira Antunes e EA Waldman (1999). A tuberculose através do século: 

séries temporais para a mortalidade em São Paulo, Brasil, 1900-97

Mortalidade por tuberculose em São Paulo (1900-1997)

quimioterapia



Epidemiologia do controle da 

tuberculose

4-6% 7-9%

Risco anual de infecção 

por tuberculose

Melhora das condições 

socioeconômicas

Quimioterapia
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11-15%

Fonte: La tuberculosis para médicos especialistas, 

JA Caminero Luna, UICTER, Paris  2003
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A tuberculose no mundo

1990 20062000 2007

População

HIV/AIDS

Pobreza

Escasso 

controle

6,6 Milhões

8,3 Milhões
9,24 M 9,27 M

Fonte: Global Tuberculosis Report, 

Organização Mundial da Saúde,  2009

Novos casos



A tuberculose no mundo

 Ano 2005

diagnóstico  ≥ 70%

casos de tuberculose

com baciloscopia

positiva 

≥ 85% êxito do

tratamento 

(OMS, 1991)

Fonte: Global Tuberculosis Report,Organização Mundial da Saúde,  2009

Ano 2015

Prevalencia e 

mortalidade 

queda do 50% 

dos níveis de 

1990 

Ano 2050

incidência 

global de 

tuberculose 

< 1 caso 

por 

1.000.000 

de 

habitantes



TUBERCULOSE NO BRASIL

Fonte: PNCT / Ministério de Saúde

Populações mais vulneráveis (em relação 

a população geral)

• População indígena  incidência de 

tuberculose geral x 4

• Presidiários  incidência de 

tuberculose geral x 40

• Moradores de Rua x  incidência de 

tuberculose geral x 60

Alcoólatras

Usuários de 

drogas



TUBERCULOSE NA BAHIA

Fonte: Vigilância Epidemiológica Secretaria 

Estadual de Saúde Bahia, 2009

COEF.DE INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE (POR 100 MIL HAB) 

BAHIA E SALVADOR - 2001 A 2008
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Salvador: media de 2.500 casos / ano

Bahia: media de 6.000 casos / ano



TUBERCULOSE NA BAHIA

Fonte: Vigilância Epidemiológica Secretaria 

Estadual de Saúde Bahia, 2009

Coef. de Mortalidade por Tuberculose 

Bahia e Salvador - 2003 a 2008
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Micobactérias típicas

AS MICOBACTÉRIAS

Micobactérias atípicas

Mycobacterium

tuberculosis complex



M. tuberculosis

M. bovis (~3% TB)

M. africanum (I e II)

M. microti

M. canetti (1997)

M. avium complex

M. kansasii

M. xenopi

M. fortuitum

M. chelonae

M. malmoense

M. gordonae

etc.

primeira causa de 

tuberculose no mundo

ambientais 



O complexo “Mycobacterium

tuberculosis”
➢ M. tuberculosis

➢ M. bovis

➢ M. africanum

➢ M. microti

➢ M. canetti

Bacilo imóvel não esporulado

Parede com muitos lipídios

Ácido-álcool resistente

Aeróbio (transmissão 

aerógena)

Parasita intracelular

Crescimento lento

Dormência por longo tempo

Resistente a agentes químicos



Desnutrição

alimentar

Etilismo e 

outros vícios

Infecções

associadas

Comorbidad

es 

associadas

Serviços de

Saúde precários

Habitação

ruim/inexistente

Famílias

numerosas

Aglomeração

humana

Educação

precária

Renda familiar

baixa

Fatores associados à 

Tuberculose



• Hospedeiro natural é o SER 

HUMANO doente ativo de TB 

(podem ser outros mamíferos, 

no caso de M. bovis os animais 

bovinos)

• Transmissão aérea por gotícula 

de Flügge < 5 µ que contem 1-10 

bacilos de M. tuberculosis

(tosse, espirra, fala, canta...)   

TRANSMISSAO DA TUBERCULOSE

Fonte: Core Curriculum in Tuberculosis, CDC, USA, 2000

Doente de TB Infectado de TB



INFECÇÃO E DOENÇA POR TUBERCULOSE

Infecção TB

90% pessoas 

controla a 

infecção com 

sua imunidade

1%-5% pessoas 

desenvolvem uma 

TB primaria 

progressiva

5%-9% pessoas 

desenvolvem uma 

TB por reativação  

tardia

10% adoece !!!!

Reinfecção ?



Patogenia da Tuberculose

Infecção ≠ Doença ativa

5 – 10%

➢ Fatores do Hospedeiro: faixa etária, etnia,

status

imunológico

➢ Fatores do Microrganismo: carga total de 

bacilos, virulência da cepa



Implante

do bacilo

Reação

granulomatosa

TB Primária

Patogenia da Tuberculose 

Primária

- Deficiência da     

imunidade 

- Carga infectante

Cicatrização, 

Calcificação, 

Latência.

90%

10%



Implante

do bacilo

Foco

latente

Reação

granulomatosa

Reinfecção

exógena

Reativação

endógena 

Doença Ativa

Patogenia da Tuberculose 

Secundária

-Neoplasias

- Quimioterapia

- AIDS



Miliar pós-

primária
(nódulos

grosseiros e

coalescentes)

Tuberculose Secundária
Liquefação

do cáseo e

formação

de cavidade



HISTORIA NATURAL DA TUBERCULOSE

Doentes de tuberculose antes da quimioterapia

• 25% falecidos aos 18 meses desde inicio 

da doença

• 50% falecidos aos 5 anos desde inicio da 

doença

• 30% - 25% cura espontânea

• 25% - 20% doentes crônicos (bacilíferos 

contágio permanente da comunidade)



MULTI DROGA

RESISTÊNCIA

COINFECÇÃO

TB-HIV/AIDS

Aumento da pobreza

Fatores de re-emergência da TB



A possibilidade de sua ocorrência:

(antecedentes epidemiológicos)

Contato íntimo, Grupos de riscos
Avaliar

M. tuberculosis:

(diagnóstico microbiológico)

Baciloscopia, Cultura, 

Biologia molecular

Identificar

A busca de indícios do bacilo:

Clínica, Radiologia, Teste 

tuberculínico

Histopatologia

Considerar

Diagnóstico da tuberculose



Elementos para o diagnóstico 

da tuberculose pulmonar
▪ História Clínica

- Contato com pessoa com tuberculose

- Sintomas e sinais sugestivos:

➢ Tosse e escarro por mais de 3 semanas

➢ Emagrecimento

➢ Febre vespertina e sudorese noturna



▪História Clínica

- História de tratamento anterior para tuberculose

- Presença de fatores de risco para o desenvolvimento de TB                                                                   

Diabetes Mellitus

Infecção pelo HIV

Neoplasias

Etilismo

Elementos para o diagnóstico 

da tuberculose pulmonar



Radiografia de Tórax



Prova Tuberculínica (PPD)
▪Teste intradérmico utilizado para a avaliação do status imunológico do

hospedeiro contra o M. tuberculosis

▪ Se positivo, pode indicar infecção prévia, não sendo capaz de

distinguir o indivíduo infectado do doente

▪ Indicações:
- Avaliação de resposta à vacinação por BCG

- Triagem de contactantes com TB pulmonar 

ativa

▪ Resultados    falso -

negativos

- Infecções e vacinações com vírus 

vivos

- Alterações metabólicas e uso de 

drogas

- Estresse

- Idade



DIAGNÓSTICO DA DOENÇA TUBERCULOSA

CLÍNICO

RADIOLÓGICO

MICROBIOLÓGICO

PPD (TESTE DE MANTOUX)

ANATOMÍA PATOLÓGICA

SUSPEITA ADULTOS

CRIANÇAS



DIAGNÓSTICO CLÍNICO - TB PÓS-PRIMÁRIA

Inicio insidioso

• Tosse (seca ou 

produtiva) por mais de 

2-3 semanas

• Expectoração 

(mucopurulenta 

sangue no escarro)

• Febre (em especial 

vespertina)

• Sudorese (profuso)

• Emagrecimento

• Dor torácica

• Astenia progressiva

• Falta de apetite

freqüência

Inicio agudo

• Tosse produtiva 

• Expectoração de 

sangue

• Febre alta

• Dor torácica

• Insuficiência 

respiratória
= PNEUMONIA

Inicio com 

disseminação

• Tosse seca 

• Febre (sem foco 

TB Miliar)

• Dor torácica

• Insuficiência 

respiratória
= SINDROME FEBRIL 

SEM FOCO ou 

DISTRESS 

RESPIRATÓRIO

SINTOMÁTICO 

RESPIRATÓRIO 

ADULTO!!!



DIAGNOSTICO FINAL DA TUBERCULOSIS

• cultura de micobactéria

com tipificação da 

espécie  

• suspeita clínica

• baciloscopia (+)

• necrose caseosa

PROVA DE  OURO 

(Certeza absoluta)
Certeza

• suspeita clínica

• raios X compatíveis 

com tuberculose 



DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE

• “Caso de tuberculose”

• Todo indivíduo com diagnóstico confirmado por 
baciloscopia (ao menos uma positiva*) e / ou cultura de 
micobactérias

• Todo indivíduo que o médico firma o diagnóstico de 
tuberculose com base nos dados clínico-epidemiológicos e 
no resultado de exames complementares 

• *  se o controle de qualidade da baciloscopia é adequado

Fonte: Organização  Mundial da Saúde, 2009



Fármacos de Combinação Fixa 
Isoniazida = 75 mg

Rifampicina = 150 mg

Etambutol = 275 mg

Pirazinamida = 400 mg



Associação medicamentosa

Objetivo: proteção cruzada para evitar  a resistência bacilar

Fase de ataque - redução da população bacilar

Fase de manutenção - eliminação de persistentes

Tratamento regular (adesão)

Proteção da resistência adquirida

Garantia de cura duradoura da doença

Princípios gerais do tratamento da 

Tuberculose

1 

-

2 

-

3 

-



➢ A quimioterapia reduz a mortalidade, o

período de transmissibilidade e pode ser

usada para prevenir que pessoas infectadas

evoluam até a doença.

➢ Existem três regras básicas em relação ao

tratamento:

➢ Associar pelo menos três

medicamentos;

➢ Tempo prolongado de tratamento;

➢ Regularidade na tomada da medicação.

Tratamento



Tratamento 

Antes da Antibioticoterapia

➢ A partir de 1880: reconhecimento que a doença era contagiosa

➢ Pessoas eram encaminhadas para sanatórios (isolamento)

➢ 75% morriam em 5 anos (dados de 1908)

➢1946: estreptomicina

➢ Vítimas famosas: Álvares de Azevedo, Manuel Bandeira, Noel Rosa, Castro 

Alves, José de Alencar, D. Pedro I, etc.



Esquema terapêutico básico 

Indicações

Casos novos* de todas as formas de tuberculose
pulmonar e extrapulmonar (exceto
meningoencefalite) infectados ou não pelo HIV

* caso novo = paciente que nunca usou ou usou por
menos de 30 dias medicamentos antituberculose

Retratamento** por recidiva (independentemente do
tempo decorrido do primeiro episódio) ou retorno
após abandono com doença ativa



Esquema terapêutico básico 

Regime Fármacos Faixa de peso Unidades/dose Meses

2RHZE

Fase 

intensiva

RHZE

150/75/400/275

comprimido 

em dose fixa 

combinada

20 a 35 kg

36 a 50 kg

>50 kg

2 comprimidos

3 comprimidos

4 comprimidos

2

4RH

Fase de 

manutenção

RH

300/200 ou

150/100

cápsula

20 a 35 kg

36 a 50 kg

>50 kg

1 cápsula 300/200

1 cápsula 300/200 + 1 cápsula 150/100

2 cápsulas 300/200

4 



Profilaxia - Tuberculose

▪ Vacina BCG – Bacilo de Calmette e Guerin

➢ Cepas atenuadas de M. bovis, utilizada pela 1ª vez em 1921.

Dose única: recém – nascidos acima de 2 

Kg

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UIWDT8Zn0cfFaM&tbnid=ly1PiFX8VDrYYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://guiaavare.com/noticia/7120/dia-da-vacina-bcg&ei=dmWKUbuDKpSy8QSgvoH4DA&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNGejDx1lZEWNrdQ22To0CFovuW_dQ&ust=1368110751773462


Rede Assistencial para TB 



A esposa e os quatro filhos de JGS 
foram avaliados clinicamente, 

realizaram a prova tuberculínica 
(PT) e radiografia de tórax. 



Interpretação da Prova 
Tuberculínica

1. PT ≥ 5 mm, considera-se positivo para ILTB

2. PT < 5mm, considera-se negativo para ILTB



Infecção Latente da Tuberculose

A ILTB ocorre quando uma pessoa se encontra 
infectada pelo bacilo que permanece viável sem 

causar doença no organismo. 

As pessoas infectadas, em geral, permanecem 
saudáveis por muitos anos com imunidade variável 

à doença



População mundial: 7 bilhões

Infecção latente: 2.3 bilhões

Doentes

A cada segundo, uma nova pessoa se infecta



☺ O tratamento da ILTB reduz em 90% o 
risco de desenvolver TB doença

 Apenas 10% das pessoas com indicação de 
tratar ILTB completam o tratamento



Clínica PT (mm) RX Tórax Cicatriz BCG

ESPOSA assintomática 13 normal presente

16 anos assintomática 4 normal presente

10 anos assintomático 8 normal presente

9 anos assintomático 16 normal presente

5 anos
tosse, febre, 

anorexia
12

alargamento
do mediastino

presente



OBRIGADO!




