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países em desenvolvimento, albergando 80% dos 

casos mundiais da doença. Apresenta várias 

definições clínicas, sendo que a forma bacilífera é 

rara em crianças até 10 anos de idade, devido à sua 

característica paucibacilar. Descrição: é relatado 

aqui um paciente pré-escolar, portador de Síndrome 

de Down, que apresentava quadro insidioso de tosse, 

perda de peso, não acompanhado de febre. A 

radiografia de tórax era normal e o teste 

tuberculínico não reator. Na baciloscopia de escarro 

foi encontrado o BK em uma das amostras, 

diagnosticando definitivamente um caso de 

tuberculose pulmonar bacilífera. Discussão: Os 

autores discutem a soberania da clínica para dar 

continuidade na investigação de um provável caso 

de tuberculose e o pedido de um exame que muitas 

vezes não é solicitado devido à característica 

paucibacilar dos pacientes desta faixa etária, sendo 

encontrado um desfecho pouco frequente neste 

relato.

ABSTRACT
Introduction: Tuberculosis is an infectious 

disease caused by Mycobacterium tuberculosis, also 

called "Koch's bacillus (BK)." It is seen as a priority 

health problem in Brazil, along with 21 other 

developing countries, harboring 80% of cases of 

disease worldwide. It presents various clinical 

settings, and the bacillary form is rare in children 

under 10 years old, due to its characteristic 

paucibacillary. Description: We report the case of a 

pre-school child, carrying Down syndrome, who 

presented insidious cough, weight loss, not 

accompanied by fever. Chest radiography was 
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RESUMO
Introdução: A tuberculose é uma doença 

infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis, também chamado de “bacilo de Koch 

(BK)”. É tida como um problema de saúde 

prioritário no Brasil, juntamente com outros 21 
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normal and non-reactive tuberculin skin test. 

Sputum smear was found in a sample BK, definitively 

diagnosing a case of pulmonary tuberculosis. 

Discussion: The authors discuss the domination of 

the clinic to continue the investigation of a probable 

case of tuberculosis and the request for an 

examination that is often not required because of the 

paucibacillary characteristic of patients in this age 

group, found an uncommon outcome in this report.

INTRODUÇÃO
A t u b e rc u l o s e  ( T B )  é  u m a  d o e n ç a  

infectocontagiosa, de evolução crônica, causada 

pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb) ou bacilo de 

Koch, com comprometimento pulmonar e/ou 

extrapulmonar. É um problema de saúde 

significativo no Brasil, país que foi classificado 

como um dos vinte países do mundo com as maiores 

taxas de incidência da doença. Em 2009, o 

Programa Nacional de Controle à Tuberculose 

relatou 85.000 casos de TB (aproximadamente 45 

casos por 100.000 habitantes) à Organização 
1Mundial da Saúde (OMS) . 

No Brasil, 7% dos casos relatados afetaram 
2

crianças ou adolescentes (0-14 anos de idade) ; na 

cidade de Pouso Alegre – MG, foram 31 casos no 
3ano de 2011 . A tuberculose na infância difere da 

forma do adulto, pois costuma ser abacilífera, isto é, 

negativa ao exame bacteriológico, pelo reduzido 

número de bacilos nas lesões. Além disso crianças, 

em geral, não são capazes de expectorar. Em 

adolescentes (10 anos ou mais), encontram-se 

formas semelhantes às encontradas em adultos 
4(tuberculose do tipo adulto) . Devido à dificuldade 

em demonstrar o Mtb nos espécimes clínicos da 

criança, o diagnóstico da TB doença é 

fundamentado em bases clínicas, epidemiológicas e 

radiológicas, associadas à interpretação do teste 

tuberculínico (TT) cutâneo, embora a confirmação 

do agente infeccioso deva ser feita sempre que 
5possível . 

A TB pulmonar bacilífera em crianças é rara. 

Apresentamos aqui achados laboratoriais, 

radiológicos e clínicos de um caso de TB em uma 

criança de 4 anos de idade.

RELATO DE CASO
Pré-escolar de 5 anos de idade, portador de 

Síndrome de Down, chegou ao ambulatório 

acompanhado por sua mãe, a qual relatava que seu 

filho estava apresentando quadro de tosse produtiva 

com expectoração esbranquiçada, coriza, 

inapetência, e com perda progressiva de peso nos 

últimos meses, não acompanhado de febre ou outra 

s in tomato log ia .  Recebeu  medicamentos  

sintomáticos. O quadro de arrastou e os sintomas 

respiratórios se mantiveram. Questionado quanto a 

doenças prévias, teve quatro episódios de 

pneumonia, sendo a primeira no ano de 2009 e a 

última em fevereiro deste ano, recebendo 

antibioticoterapia. Familiares saudáveis sem 

qualquer sintomatologia. Calendário vacinal em 

dia. 
Ao exame físico o menor estava em regular 

estado geral, afebril, hidratado, hipocorado. 

Propedêutica pulmonar com murmúrio vesicular 

diminuído em lobo superior direito. Diante deste 

quadro clínico insidioso, solicitou-se radiografia de 

tórax e teste tuberculínico (TT). O primeiro não 

apresentava alterações radiológicas (Figura 1) e o 

TT não era reator. Uma tomografia de tórax 

evidenciou áreas de consolidação parenquimatosa e 

adenomegalia hilar (Figura 2). Foi realizada então 

a baciloscopia de escarro, sendo constatado bacilo 

de Koch em uma das amostras, sendo então 

concluído o diagnóstico de TB. Atualmente, está em 

tratamento antibacteriano e em acompanhamento 

ambulatorial com boa evolução clínica. 

Tuberculose pulmonar bacilífera em pré-escolar. - Eugênio Fernandes de Magalhães e cols.

Figura 1: Imagem radiográfica de tórax sem alterações aparentes (5x).
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DISCUSSÃO
No Brasil estima-se que, do total dos casos 

notificados, 15% sejam de TB em menores de 15 

anos. Os sinais e sintomas da TB na infância são 

inespecíficos, o que dificulta a suspeição clínica e 

retarda o diagnóstico da doença. Em resposta à 

dificuldade em diagnosticar a TB, o Ministério da 

Saúde aprovou o uso de um sistema de pontuação 

para facilitar a identificação e o tratamento de 
6,7possíveis casos . 

Quando a pontuação for inferior a 30, a criança 

deverá continuar a ser investigada e deve ser 

considerada a possibilidade de se tratar de TB 

latente. Nesse caso, deverá ser feito o diagnóstico 

diferencial com outras doenças pulmonares, e 

podem ser empregados métodos complementares de 

diagnóstico, como o lavado gástrico, a  

broncoscopia, o escarro induzido, punções e 
7métodos rápidos, quando pertinentes . Acima de 30 

4pontos, há o provável diagnóstico de TB . 
O diagnóstico em crianças, devido à sua 

característica paucibacilar, deve ser realizado 

através de critérios epidemiológicos e clínico-

radiológicos, baseando-se em quatro pilares: a 

clínica do paciente, o contágio com algum grupo de 

risco, a radiografia de tórax e o TT; estando 

presentes três destes critérios, pode-se confirmar o 
2,5diagnóstico . Porém alguns casos, como este 

apresentado, não apresentam as devidas 

características diagnósticas, sendo suspeitado 

apenas pela história clínica, e raramente encontra-

se baciloscopia de escarro positiva para M. 

tuberculosis nesta faixa etária, sendo muitas vezes 

nem solicitada. Nosso relato se assemelha ao caso 

apresentado por alguns autores em 2005, que 
8

também relataram um caso de TB nessa faixa etária . 
Sabe-se que as crianças com Síndrome de Down 

têm um número incomum de infecções,  

particularmente da árvore respiratória. Possuem 

também número de leucócitos e linfócitos reduzidos, 

o que afeta a imunidade celular e humoral. Talvez 

mais relevante à questão do aumento das doenças 

respiratórias, seja o achado de deficiências de 

subclasses de imunoglobulinas, Ig 2 e Ig 4. Estas 

desempenham importante papel nas defesas do 

hospedeiro  contra  agentes  patogênicos  
9,10respiratórios . 

O tratamento é feito com o esquema rifampicina, 

isoniazida e pirazinamida, tendo um bom 

prognóstico, dependendo da forma clínica da 

doença e de seu diagnóstico precoce.
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