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TUBERCULOSE 

TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR 

 

 O bacilo da TB, ao penetrar no organismo por via respiratória, 
poderá atingir qualquer órgão, além dos pulmões.  
 

 

 As formas mais frequentes de TB extrapulmonar são pleural e 
ganglionar. 
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Tuberculose pleural 
 

 A TB pleural é a forma mais frequente de TB extrapulmonar em 
pacientes HIV negativos. 
 

   Ocorre quando um foco caseoso justapleural originário do 
parênquima ou de gânglios mediastinopulmonares se rompe para a 
cavidade pleural; os bacilos que atingem o espaço pleural 
desencadeiam reação de hipersensibilidade, resultando em formação 
de líquido. 
 

  quadro clínico: dor torácica ventilatoriodependente, febre, sudorese 
noturna e pode haver tosse seca, irritativa; pode ocorrer anorexia, 
emagrecimento e astenia. Derrame pleural – principal complicação 
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Tuberculose ganglionar 

 A TB ganglionar é a forma mais frequente de TB extrapulmonar em 
pacientes infectados pelo vírus HIV. 

 mais frequentemente atingida é cervical, seguida da supraclavicular, 
axilar e inguinal.  
 

Tuberculose geniturinária 

 inicialmente acomete córtex renal (formação de cavidade) e depois 
(disseminação canalicular) atinge ureter, bexiga e uretra. mulher = 
atinge trompa e endométrio = causa frequente de esterilidade.  

 disúria, polaciúria e hematúria; Dor lombar não é sintoma frequente. O 
exame físico pouco auxilia no diagnóstico. 
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Tuberculose da laringe 

 pouco frequente 

 sintomas mais frequentes disfonia progressiva e tosse (pode ser 
dolorosa = presença de úlceras na laringe) 
 

Tuberculose gastrointestinal 

 pode atingir qualquer parte do tubo digestivo; mais frequente 
intestino; lesões em boca, faringe esôfago e estomago são raras 

 TB primária do intestino causada pelo bacilo bovino (Mycobacterium 
bovis) 

 difícil diagnóstico = não apresenta sintomas específicos.  
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Tuberculose cutânea 

 1,5% dos casos. O lúpus vulgar é a forma mais comum  

 

Tuberculose osteoarticular 

 Dor é o sintoma mais comum; local mais afetado é coluna.  

 

Tuberculose do sistema nervoso central 

 TB do sistema nervoso central (SNC) inclui três categorias clínicas: a 
meningite tuberculosa (a forma mais comum), o tuberculoma 
intracranial e a aracnoidite tuberculosa espinha 
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Tuberculose miliar 

 todas as formas clínicas de acentuada disseminação hematogênica, 
mesmo na ausência dos clássicos achados patológicos e radiológicos. 

 As manifestações clínicas são inespecíficas. febre há várias semanas, 
inapetência, emagrecimento, cansaço, sudorese noturna, calafrios e 
tosse 

 condições clínicas associadas: etilismo, malignidade, aids, 
corticoterapia ou outra terapia imunossupressora, doenças do tecido 
conjuntivo (com ou sem terapia imunossupressora), insuficiência renal, 
desnutrição, diabetes e gestação. 


