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Apresentação

“Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos,
A vida inteira que poderia ter sido e não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico.
- Diga trinta e três.
- Trinta e três… trinta e três… trinta e três…
- Respire.
- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
- Então doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.”
Pneumotórax. In Bandeira M. Estrela da vida inteira, 1974
Manuel Bandeira foi atingido pela Tuberculose, privando-o do sonho de ser arquiteto. Nas noites
insones, acompanhado por tosse incessante, o poeta escrevia. Os versos vinham-lhe de sofrimento,
do ar que lhe faltava, numa época que não havia tratamento adequado para a Tuberculose.
A palavra Pneumologia origina-se do grego “pneuma”, que significa respiração, mas também,
segundo filósofos, o sopro divino, o hálito de Deus que anima os seres. Tisiologia vem do grego
“phthísis”, que significa consumpção, denomina a parte da medicina que se ocupa da tuberculose.
A tuberculose era, até a pandemia por COVID-19 a doença infectocontagiosa com maior número
de mortes por dia em todo o mundo. A emergência pandêmica culminou na reorganização dos
serviços de saúde, e segundo a OMS, reverteu anos de progresso no controle da Tuberculose no
mundo, resultando em um aumento do número de óbitos relacionados à doença.
Nesta edição do Pneumologia Paulista, nos é apresentado um caso de Tuberculose em um paciente
com outras doenças respiratórias crônicas. A Tuberculose, especialmente no paciente com
comorbidades, pode ser desafio diagnóstico e deve ser sempre aventado como diagnóstico
diferencial em casos com piora clínica e exacerbações frequentes, especialmente em países como
Brasil, onde é alta a prevalência.
Os profissionais de saúde, especialmente os Pneumologistas e Tisiologistas, são parte crucial no
diagnóstico correto e tratamento adequado da Tuberculose no Brasil.
Uma ótima leitura a todos
Dr. Fábio Eiji Arimura
Editor-Chefe do Pneumologia Paulista
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Desafios no diagnóstico de piora clínica no
paciente com doença pulmonar prévia
Bruna Provenci1, Roberta Karla Barbosa de Sales2
Médica Pneumologista; Fellow em Doenças Infecciosas no ano de 2020 da Divisão de Pneumologia, Instituto
do Coração, Hospital das Clínicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
2
Doutora em Pneumologia pela USP, Médica responsável pelos ambulatórios de Doenças por Micobactérias
do Divisão de Pneumologia, Instituto do Coração, Hospital das Clínicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo.
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Caso Clínico
Paciente do sexo masculino, 68 anos, metalúrgico
aposentado, ex-tabagista 40 anos/maço, com história de
dois episódios de pneumotórax, sendo que no último
evento não houve melhora após drenagem pleural fechada
(Figura 1). Por este motivo, foi encaminhado para serviço
de referência em cirurgia torácica, onde foi submetido a
pleurectomia por vídeotoracoscopia (VATS). Apresentou
boa evolução pós-operatória, todavia permaneceu com a
necessidade de 02 domiciliar no momento da alta
hospitalar e, recebeu orientação para seguimento
ambulatorial.
Foi realizada uma prova de função pulmonar que
evidenciou um distúrbio ventilatório obstrutivo (DVO)
acentuado sem resposta a broncodilatador (Tabela 1) e a
tomografia computadorizada (CT) de tórax demonstrou
sinais de hiperinsuflação pulmonar, acentuado enfisema
parasseptal e centrolobular e espessamento difuso das
paredes brônquicas (Figura 2-A). Com o diagnóstico de
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) Gold 3C iniciou
tratamento medicamentoso com terapia tripla (corticoide
inalatório, beta-2 agonista de longa duração e antimuscarínico de longa duração), reabilitação pulmonar e 02
domiciliar com 2l/min.
Após um período de estabilidade clínica, procurou
atendimento hospitalar por piora de dispneia basal
(mMRC3), tosse com expectoração purulenta e febre há
15 dias sem melhora com uso de levofloxacino. Na
admissão, o paciente estava eupneico com 02 por cateter
nasal 2l/min com saturação periférica de 02 de 96%;
ausculta pulmonar com os murmúrios vesiculares
globalmente reduzidos. Na nova CT de tórax sem contraste

Roberta Karla Barbosa de Sales
roberta.sales@hc.fm.usp.br
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Fig.1.Presença de pneumotórax a direita. Sinais de hiperinsuflação
pulmonar.

(Figura 2-B) que além dos achados prévios evidenciou
opacidades extensas no lobo superior direito e focais nos
segmentos superiores dos lobos inferiores, com
broncogramas áreas de permeio, além de lesão de aspecto
cavitário no lobo superior direito. No exame de escarro, as
culturas aeróbia e fúngica foram negativas, o teste rápido
molecular (TRM) foi positivo para o Mycobacterium
tuberculosis e resistência a rifampicina não foi detectada e
a pesquisa de BAAR foi positiva (+++).
Questionado ativamente durante a internação, referiu
perda de aproximadamente 6kg, sudorese noturna e febre
não aferida nos últimos 3 meses. Baseado nos achados
clínicos, tomográficos, baciloscopia de escarro e TRM fezse o diagnóstico de tuberculose (TB) e iniciou-se o
tratamento com quatro drogas (RIPE) com boa tolerância e
ausência de toxidades. Paciente ficou internado por nove
dias e recebeu alta para seguimento ambulatorial.
No seguimento ambulatorial, o paciente apresentou boa
5

Tabela 1. Prova de função pulmonar, evidenciando distúrbio ventilatório obstrutivo (DVO)
acentuado com redução de CVF associada. BD = Broncodilatador.

Fig. 2. (A) Enfisema parasseptal e centrolobular com sinais de hiperinsuflação pulmonar e espessamento difuso das paredes brônquicas; (B) Consolidação
extensa em lobo superior direito, com broncogramas aéreos de permeio e lesão cavitada. Consolidações focais nos segmentos superiores dos lobos
inferiores.

adesão ao tratamento, efeitos adversos menores
(queimação epigástrica, plenitude pós prandial) que se
resolveram com orientações e não levou a parada ou
substituição de fármacos. O resultado da cultura para
micobactéria, coletada na internação, foi positiva e as
baciloscopias, coletada mensalmente a partir do segundo
mês de tratamento, foram negativas. Após 6 meses do uso de
medicação específica, o tratamento terminou com alta cura.

Discussão
A tuberculose (TB) é uma doença transmissível que afeta
principalmente os pulmões (forma pulmonar), causada
pelas micobactérias do Complexo Mycobacterium
tuberculosis. É uma das principais causas de problemas de
saúde em todo o mundo e até a pandemia do coronavírus
(COVID-19), era a principal causa de morte por um único
agente infeccioso, ficando acima do HIV/AIDS. Estima-se
que um quarto da população mundial está infectada pelo
Mycobacterium tuberculosis (MTb) e que no ano de 2020,
9,9 milhões de pessoas desenvolveram TB e 1,4 milhão
morreram por TB incluindo 208.000 pessoas vivendo com
HIV/AIDS.1 No Brasil, foram 73.864 novos casos no ano de
20192. A tuberculose pode acometer vários órgãos ou
sistemas, sendo a forma pulmonar a mais comum. A forma
pulmonar ganha grande importância por ser uma forma
bacilífera, sendo responsável pela manutenção da cadeia
de transmissão da doença3.
6

Como no caso relatado muitos pacientes com diagnóstico
de tuberculose possuem co-morbidades associadas,
inclusive pulmonares. A associação entre TB e doenças
respiratórias crônicas como DPOC e bronquiectasias é bem
conhecida, especialmente em países de alta prevalência de
tuberculose. Essa associação demanda mais esforços do
sistema de saúde no intuito de criar estratégias que
melhorem a condição respiratória desses pacientes a longo
prazo. O impacto das sequelas da tuberculose em um
paciente pneumopata e o risco de sobreposição de toxidades
medicamentosas pode tornar mais complicado o
tratamento.
O atraso no diagnóstico e no início do tratamento pode
gerar impacto em sequelas pulmonares e em redução de
qualidade de vida. Os métodos diagnósticos evoluíram muito
nos últimos anos, porém ainda não há um método único,
simples e eficaz que possa ser realizado a beira leito para
todos os pacientes 4 . O diagnóstico de tuberculose
permanece baseado em achados clínicos, radiológicos e
microbiológicos. Nos pacientes com pneumopatia de base
o diagnóstico pode ser mais difícil, seja pela sobreposição
de sintomas (comuns a tuberculose e a doença de base) ou
pelas alterações de imagem já existentes previamente. A
presença do critério microbiológico se torna especialmente
importante nesses pacientes.
No caso descrito, a hipótese diagnóstica inicial foi de
pneumonia bacteriana. Porém após ausência de melhora
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com antibioticoterapia, investigação clínica mais detalhada
e análise de imagem do tórax é que a hipótese de
tuberculose veio à tona. Em países de alta prevalência como
o Brasil é sempre importante considerar a tuberculose como
diagnóstico diferencial de piora clínica ou exacerbações
frequentes nos pacientes pneumopatas.
Para diagnóstico o Ministério da Saúde no Brasil
recomenda que seja realizada a baciloscopia em ao menos
duas amostras de escarro em dois dias diferentes. Se o quadro
clínico for compatível e a baciloscopia for positiva fica
autorizado o início do tratamento. Porém a cultura continua
sendo o padrão-ouro e é preconizada universalmente. Nos
pacientes com baciloscopia negativa a cultura de escarro
pode aumentar a sensibilidade do diagnóstico em torno de
30%, além disso, a cultura se torna especialmente importante
nos casos de diferenciação entre TB e micobactérias não
tuberculosas (MNT)3.
Um dos exames diagnósticos implantados no Brasil na
última década foi o GeneXpert MTB/RIF, tendo seu uso
iniciado em 20135. É um teste que detecta a presença do
material genético do M. tuberculosis bem como presença
de resistência a rifampicina com resultado em 2 horas. Esse
teste diagnóstico possibilitou um diagnóstico mais fácil e
rápido, com possibilidade de uso em amostra de escarro
com sensibilidade em torno de 90% e detecção de
resistência a rifampicina em torno de 95%. O teste também
serve para detecção de tuberculose em outras amostras
como líquor e outros tecidos, porém, a depender do tecido
a sensibilidade pode ser menor6.
Outro exame diagnóstico que ganhou importância nos
últimos anos foi o teste rápido de fluxo lateral para detecção
de lipoarabinomanano (LF-LAM). O teste foi aprovado para
uso no Brasil em fevereiro de 2021 em pacientes portadores
do vírus da imunodeficiência humana (HIV) com CD4 baixo7.
Este exame utiliza amostras de urina, podendo ter uma
especificidade de mais de 98% e sensibilidade de 40 a 70%
em pacientes com HIV e contagem de CD4 < 100 células por
L8,9. Os pacientes HIV positivos tendem a possuir uma baixa
concentração de micobactérias em amostras de secreção
pulmonar. Neste cenário e subgrupo de pacientes esse
método pode fornecer um diagnóstico mais completo e ágil
de tuberculose 8,9.
O tratamento da tuberculose é padronizado no país e está
disponível em toda rede pública. O esquema padrão inicial é
realizado durante dois meses e é composto por quatro drogas:
rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Após esse
período, o tratamento é transacionado para rifampicina e
isoniazida por 4 meses. O tempo de tratamento mínimo é de
seis meses, podendo ser estendido a depender da localização
da doença, extensão, estado imune do paciente e comorbidades associadas3.
Mesmo após o término do tratamento é importante
realizar o seguimento clínico dos pacientes. Naqueles com
pneumopatia prévia, risco elevado de recidiva ou com
sequelas importantes o seguimento deve ser prolongado
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devido ao risco de impacto funcional e em qualidade de
vida. As alterações funcionais observadas após o
tratamento da tuberculose podem ser divididas em
distúrbios obstrutivos, distúrbios restritivos ou distúrbios
mistos, sendo que a alteração funcional mais descrita é a
obstrutiva 10,11.
Em um estudo multicêntrico realizado no Brasil em 2020
foram analisadas radiografias e provas de função pulmonar
de 378 pacientes no mínimo 6 meses após o término do
tratamento de tuberculose. Verificou-se que 238 (62,7%)
pacientes possuíam algum tipo de alteração na função
pulmonar e apesar das alterações terem sido mais comuns
em pacientes com pneumopatia ou histórico de tabagismo
prévio, eles ocorreram independentemente dessas
condições12. No caso descrito, será realizada prova de
função pulmonar após o término do tratamento para avaliar
o impacto da tuberculose na prova de função pulmonar.
A infecção por tuberculose sobreposta a doença
pulmonar prévia pode ser potencialmente grave e trazer
sequelas devastadoras ao paciente. Um diagnóstico
precoce, tratamento adequado e acompanhamento do
paciente por um serviço de referência certamente reduz a
chance de sequelas a longo prazo.
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