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Tuberculose – considerações básicas 

 O que é? 

 é uma doença infeciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também chamado bacilo de 

Koch (BK) 

 Que tipos de tuberculose há? 

 a pulmonar (pulmões ou laringe) e a extrapulmonar (órgãos ou locais anatómicos que 

não os pulmões, como a pleura, pele, rins, ossos, nódulos linfáticos ou meninges).  

 Quais são os sinais ou sintomas de um doente com tuberculose? 

 a tuberculose tem habitualmente uma apresentação clínica insidiosa, que se vai instalando 

sem que o doente se aperceba ou valorize os sintomas.  Esta situação vai surgindo ao longo 

de dias, semanas ou mesmo meses. São queixas frequentes o cansaço, falta de apetite, 

emagrecimento, sudorese noturna e febrícula (37,5ºC) de predomínio ao fim do dia.  As 

restantes queixas estão relacionadas com o órgão que está envolvido.  No caso da 

tuberculose pulmonar (a mais frequente) associa-se tosse que pode inicialmente ser seca 

ou com expetoração podendo ou não conter sangue. 

 Como se transmite? 

 a tuberculose transmite-se de pessoa a pessoa por via aérea. 

  Todos os doentes com tuberculose são contagiosos? 

 não, apenas os doentes com tuberculose pulmonar e se bacilíferos.  Ao tossir, falar, cantar 

ou espirrar libertam pequenas gotículas que transportam os bacilos para o ar.  



Tuberculose – considerações básicas 

 Qual a probabilidade de um indivíduo ficar infetado? 

 depende do número de gotículas infeciosas no ar, do tempo e local de exposição e da 

suscetibilidade do indivíduo exposto. 

 Quem está sujeito a ser infetado? 

 os familiares e os conviventes com pessoa doente em fase bacilífera e os profissionais de 

saúde que lidam com amostras e/ou produtos infetantes, se as medidas de biossegurança 

não forem cumpridas. 

 Quando é que o doente com tuberculose deixa de ficar contagioso? 

 habitualmente, o risco de contagiosidade começa a diminuir ao fim dos primeiros 15 dias 

de tratamento.   



Tuberculose – considerações básicas 

 Porque é que nem toda a gente que tem contacto com a tuberculose fica doente? 

 ao inalar o ar com bacilos, estes vão alcançar e depositar-se nos pulmões. 3 situações 

podem acontecer: 

◦ as defesas imunitárias conseguem eliminar os bacilos e o indivíduo fica saudável. 

◦ os bacilos vencem as defesas do organismo evoluindo para doença com o 

aparecimento de sintomas como tosse, expetoração prolongada, emagrecimento, 

sudorese noturna ou febrícula de predomínio vespertino (ao fim do dia).  

◦ as defesas imunitárias não conseguem eliminar eficazmente o bacilo, mas conseguem 

mantê-lo inativo no interior do organismo.  Esta situação pode durar anos, ou mesmo 

o resto da vida.  Estes indivíduos estão saudáveis, não estão doentes, não são 

contagiantes, mas têm uma probabilidade de 10% de vir a ficar doentes alguma vez na 

sua vida, sendo esse risco maior nos dois anos a seguir à infeção.  Esta situação é 

chamada tuberculose latente. 



Tuberculose   

Diagnóstico 
rápido 

exame direto 
(d. presuntivo) 

exame 
cultural  

(d. definitivo) 

Controlo da 
propagação 

uso de 
máscara 

(doentes) 

biossegurança 
(profissionais) 

Deteção de 
casos 

rastreio de 
contactos 
(doentes) 

rastreios a 
profissionais 



Resumo do processo de deteção de caso 

 Perante indivíduo com suspeita de doença: 

 

 

 

 avaliação clínica detalhada (inquérito de sintomas e 

contactos) 

 exames complementares, radiológicos, outros 

 expetoração (pesquisa de BAAR, TAAN) 

Diagnóstico presuntivo: 

Exame direto + 

inicia tratamento 
 



Tratamento da TP (esquema básico) 

 duração mínima: 6 meses (182 tomas) 

 terapia combinada de 4 fármacos (isoniazida, 

rifampicina, pirazinamida, etambutol) 

 regime TOD 

 



Efeitos adversos dos fármacos de 1ª linha 

(SIRE+PZA) 

Fonte: Manual de tuberculose e micobactérias não tuberculosas, PNT 



Preparação do esfregaço 
  

 

 

 

 Tamanho e espessura 

 
 Amostras biológicas de origem: expetoração,  urina(?), 

lavados e aspirados  

 Tamanho e espessura do esfregaço 

 Condições biossegurança  
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Monitorização do tratamento 
(excerto do Programa Nacional para a Tuberculose, em uso)  

 …. 

 

 exame micobacteriológico (direto e cultural):  

◦ de 15 em 15 dias até 2 amostras de exame direto consecutivas 

negativas 

◦ aos 2 meses de tratamento 

◦ aos 6 meses de tratamento 

 

 …. 



Exame direto 

 Interesse: 

estabelecer um diagnóstico precoce: pessoas com 

BAAR+ têm probabilidade 10x maior do que pessoas 

com BAAR- 

quantificar:  monitorizar a evolução do tratamento 

confirmar o fim da fase bacilífera (contagiosidade) 



Exame direto 

 Vantagens: 

fácil execução 

rápido 

pouco dispendioso 

 

 Limitações: 

baixa sensibilidade: são necessários ±104 bacilos/ml 

de amostra para que sejam detetados 

deteta BAAR, não é específico para M. tuberculosis 





Parede celular das micobactérias 



o que são BAAR? 



Tipos de coloração 
 

Fluorescência  

 

Coloração com fucsina 



Tipos de coloração 
Fluorescência  

Princípio do procedimento:  a auramina e a rodamina ligam-se aos 

ácidos micólicos da parede celular da micobactéria;  o corante 

não fixado é removido pela lavagem e pela solução de álcool-

ácido;  o permanganato atua como corante de contraste. 

 

 

 



Tipos de coloração 
Fluorescência  

Princípio do procedimento:  a auramina e a rodamina ligam-se aos 

ácidos micólicos da parede celular da micobactéria;  o corante 

não fixado é removido pela lavagem e pela solução de álcool-

ácido;  o permanganato atua como corante de contraste. 

 

os corantes fluorescentes têm a propriedade de emitir luz 

visível quando estimulados por luz UV de baixo comprimento 

de onda, (lâmpada de vapor de mercúrio),  com filtro de luz azul.  

 

 

 



Tipos de coloração 
Fluorescência  

Princípio do procedimento:  a auramina e a rodamina ligam-se aos ácidos 

micólicos da parede celular da micobactéria;  o corante não fixado é 

removido pela lavagem e pela solução de álcool-ácido;  o permanganato 

atua como corante de contraste. 

 

os corantes fluorescentes têm a propriedade de emitir luz visível 

quando estimulados por luz UV de baixo comprimento de onda, 

(lâmpada de vapor de mercúrio),  com filtro de luz azul.  

 

Exemplos: 

auramina / permanganato de potássio           col. de Morse, Blair,  Weiser,  

Sproat 

auramina-rodamina / permanganato de potássio           col. de Truant,  Brett,  

Thomas 

 

 



Técnica de coloração pela auramina 
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Tipos de coloração 
 

Coloração com fucsina  

Princípio do procedimento:  uma vez coradas com fucsina básica, as 

micobactérias não são facilmente descoloradas 

com solução de álcool-ácido. 

 

Exemplos: 

carbolfucsina / azul de metileno  Ziehl-Neelsen (a quente) 

carbolfucsina / verde brilhante          Kinyoun (a frio) 

 

 



Técnica de coloração pela fucsina 
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Tipo de coloração Vantagens Desvantagens 

Fluorescência 

menor ampliação 

(400x) 

equipamento mais 

caro 

mais sensível (5000 a 

104 bacilos/mL 

amostra) 

necessário confirmar 

os positivos 

Coloração com 

fucsina 

não é necessário 

confirmar o resultado 

menos sensível (≥104 

bacilos/mL amostra) 



Causas de erro mais comuns 

 Falsos negativos: 
◦ focagem deficiente 

◦ esfregaço demasiado pequeno 

◦ luminosidade da sala  

◦ coloração das lâminas mal executada 

◦ tempo insuficiente de contacto com o corante 

◦ esfregaço demasiado espesso 

 Falsos positivos: 
 lavagem das lâminas mal executada 

 tempo insuficiente de contacto com o corante de contraste 

 

 



Equipamentos 

 Microscópios ótico 

 Microscópios de fluorescência 

 Microscópios LED 



Esfregaço 



Observação microscópica 

≈1 cm 

≈2 cm 



Observação microscópica 



Observação microscópica 



Coloração 



Controlo de qualidade do Exame direto 

 

 Controlo de coloração positivo 

 

 Controlo de coloração negativo 



Exame direto 
Expressão dos resultados – PO.BK.12 v12 



Casos reais 



Casos reais 
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