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TUBERCULOSE 
 

• Baciloscopia direta do escarro - método prioritário (identifica o 
doente bacilífero); indicada para todos os sintomáticos respiratórios.  
 

• aos pacientes que apresentem: tosse por três semanas ou mais 
(sintomático respiratório); suspeita clínica e/ou radiológica de TB 
pulmonar, independentemente do tempo de tosse; suspeita clínica 
de TB em sítios extrapulmonares (materiais biológicos diversos). 
 

 Recomenda-se para o diagnóstico = coleta 2 amostras de escarro: 
uma por ocasião da primeira consulta, e a segunda na manhã do dia 
seguinte, ao despertar. 

 



TUBERCULOSE 
 

• inspirar profundamente (reter ar dos pulmões).  

• tossir e escarrar diretamente no pote. 

• Repetir procedimento por 3 vezes (até quantidade necessária ao 
exame = 5 a 10 ml), cuidado para material não escorra por fora do 
pote. 

• tampar o pote rosqueando-o firmemente. 

• pote para a coleta (identificado com nome do paciente) 

• profissional de saúde deve verificar a quantidade e a qualidade da 
amostra = sem abrir o pote.  

• Quantidade insuficiente= pedir para repitira a operação até obter 
amostra adequada. 



TUBERCULOSE 

• Cultura de escarro ou outras secreções - É indicada para suspeitos de 
Tuberculose pulmonar negativos ao exame direto do escarro, e para 
o diagnóstico de formas extrapulmonares, como meníngea, renal, 
pleural, óssea e ganglionar, e também para o diagnóstico de 
Tuberculose em pacientes HIV positivo.  

 

• Exame radiológico: imagens sugestivas de Tuberculose e avaliação da 
evolução radiológica dos pacientes que não responderam à 
quimioterapia. 



TUBERCULOSE 

• Tomograia computadorizada do tórax - em alguns casos em que a 
radiografia do tórax apresenta resultados imprecisos, por alterações 
parenquimatosas mínimas ou por não permitir distinguir lesões 
antigas das lesões da Tuberculose ativa.  

 

• Broncoscopia – associada de lavado brônquico, lavado 
broncoalveolar, escovado brônquico, biópsia brônquica, biópsia 
transbrônquica e punção aspirativa com agulha podem ser úteis no 
diagnóstico da Tuberculose. 



TUBERCULOSE 

• Prova tuberculínica - método auxiliar em pessoas não vacinadas com 

BCG ou indivíduos infectados pelo HIV.  

• A prova tuberculínica quando positiva, isolada-mente, indica apenas 

a presença de infecção, e não é suficiente para o diagnóstico da 

Tuberculose doença. 

• No Brasil, a tuberculina usada é o PPD RT23, aplicado por via intra-

dérmica, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na 

dose de 0,1ml, equivalente a 2UT (unidades de tuberculina).  



TUBERCULOSE 

• A leitura da prova tuberculínica é realizada de 48 a 72 horas após a 

aplicação, podendo este prazo ser estendido para 96 horas. 

• O maior diâmetro transverso da área de 

endurecimento palpável deve ser medido  

com régua milimetrada, e o resultado,  

registrado em milímetros. (Não será mais  

Utilizada a classiicação de forte ou fraco reator).  
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• A interpretação do resultado depende da probabilidade de infecção 

latente, do risco de adoecimento por TB e da idade. 

• Imunizados há até 2 anos, a prova tuberculínica deve ser 

interpretada com cautela porque, em geral, apresenta reações de 

tamanho médio, podendo alcançar 10mm ou mais. 
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• Exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido o mais cedo possível a 

todo indivíduo  com diagnóstico estabelecido de Tuberculose, 

independentemente da confirmação bacteriológica.  

• O profissional de saúde deve abordar a possibilidade de associação 

das duas infecções e dos benefícios do diagnóstico e tratamento 

precoces da infecção pelo HIV, realizando aconselhamento pré-teste. 
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Não esquecer... 

 

• Contatos também precisam ser investigados!!! 

 


