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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Embora conhecida desde 
a antiguidade, a tuberculose (TB) continua preocupando as 
autoridades sanitárias até os dias de hoje. O presente estudo 
teve como objetivo descrever o perfil clínico e epidemiológico 
dos pacientes diagnosticados com tuberculose extrapulmonar 
(TBEP) atendidos em hospital da rede pública de saúde no 
estado do Maranhão. 
MÉTODOS: Trata-se de uma análise descritiva, com aborda-
gem quantitativa. Foram analisados 133 prontuários de pa-
cientes portadores de TBEP que receberam atendimento na 
unidade hospitalar referida no período de abril de 2007 a abril 
de 2009. 
RESULTADOS: Verificou-se predomínio do sexo masculino 
(61,4%), adultos jovens (51,8%) e com relação aos aspectos 
clínicos, apenas 14,3% dos pacientes apresentaram TBEP. A 
baciloscopia foi realizada em 86% dos pacientes; e destes ape-
nas 9% apresentaram resultado positivo. A cultura foi empre-
gada em 8,3%. Quanto à evolução 58,6% obtiveram cura, três 
foram a óbito (2,2%) e houve apenas três casos de abandono 
(2,2%) do Programa de Controle de Tuberculose (PCT) do 
Município. 
CONCLUSÃO: Este estudo possibilitou conhecer caracterís-
ticas da TBEP na população estudada, além de avaliar, indi-
retamente, o serviço de saúde dirigido ao controle da doença.
Descritores: Perfil epidemiológico, Saúde pública, Tubercu-
lose extrapulmonar.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Although it is widely 
known since very ancient times, tuberculosis (TB) continues to 
preoccupy medical authorities nowadays. This study describes 
the clinical and epidemiological profile of extrapulmonary tu-
berculosis (ETB) cases assisted in a TB specialty public hospital 
located in São Luís, MA.
METHOD: A descriptive analysis with a quantitative approach 
was made in order to support this study; 133 medical reports 
were analyzed and data from individual tuberculosis Investiga-
tion files and tuberculosis case registries were compiled, within 
the time span between April/2007 and April/2009. 
RESULTS: Disease occurred predominantly in males (61.4%), 
and in young adults (51.8%). As for the clinical presentation, 
only 14.3% of the total patients were diagnosed with extrapul-
monary tuberculosis. Bacilloscopy was performed in 86% of the-
se patients, within which only 9% had a positive result. Culture 
was performed in only 8.3% of patients. Among the patients 
treated by the Municipal Tuberculosis Control Program (PCT), 
58.6% were cured; 2.2% died and 2.2% (3 cases) abandoned 
treatment. 
CONCLUSION: This investigation permits an improved un-
derstanding of extrapulmonary tuberculosis characteristics in this 
particular setting and enables an indirect evaluation of the public 
healthcare system treatment of this disease. 
Keywords: Epidemiological profile, Extrapulmonary tuberculo-
sis, Public health.

intRODUÇÃO

O Mycobacterium tuberculosis é o agente infeccioso que mais 
causa mortalidade no mundo. Estima-se que um terço da po-
pulação mundial (cerca de 2 bilhões de pessoas) está infectado 
pelo bacilo da tuberculose e, a cada ano 54 milhões de pessoas 
se infectam, 6,8 milhões desenvolvem a doença e 3 milhões 
evoluem para o óbito1. O Brasil ocupa o 14º lugar entre os 
23 países responsáveis por 80% do total de casos mundiais de 
tuberculose. O Ministério da Saúde (MS) estima que cerca de 
50 milhões estejam infectados e que há 111.000 casos novos 
ao ano2.
De acordo com o MS, os estados com maior taxa de inci-
dência de tuberculose (TB) no Brasil por 100.000 habitan-
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tes são: Amazonas (74,79%); Pernambuco (53,26%); Rio de 
Janeiro (32%); Rio Grande do Sul (43.92%) e Mato Grosso 
(42,42%). Conforme dados obtidos pela Secretaria de Saúde 
do estado do Maranhão, foram notificados 2.780 casos de tu-
berculose no ano de 20073. No cenário brasileiro, a TB vem se 
firmando como uma das principais causas de morbimortalida-
de, atingindo indistintamente diversas faixas etárias e classes 
sociais3,4. 
Apesar de ser mais frequente nos pulmões (tuberculose pul-
monar), também atinge outros órgãos através da corrente 
sanguínea, o que se denomina de tuberculose extrapulmonar 
(TBEP). A doença pode afetar gânglios, ossos, articulações, 
fígado, baço, pele e sistema nervoso central5.
Os sinais podem ser poucos até que a doença atinja estágios 
avançados. Febre com picos de até 40 a 41º C, geralmente 
no período vespertino, dá-se em pacientes nos mais variados 
estágios e formas de tuberculose. Crepitações localizadas são 
achados precoces; roncos grosseiros; sinais de consolidação 
pulmonar raramente são ouvidos. Os sintomas clássicos envol-
vem tosse, febre e sudorese. Outras queixas comuns abrangem 
mal-estar, fadiga, perda de peso, dor torácica e dispneia6. 
As formas extrapulmonares da tuberculose desenvolvem-se em 
regiões/órgãos com maior suprimento sanguíneo e, portanto, 
de oxigênio. São quatro as vias pelas quais as áreas extrapulmo-
nares podem ser acometidas na tuberculose: via linfo-hemato-
gênica: responsável pela maioria das formas extrapulmonares 
da doença: tuberculose ganglionar, renal, óssea, menigoence-
fálica, genital feminina; via hematogênica: quando há ruptura 
de uma lesão diretamente no vaso, podendo ocasionar formas 
disseminadas agudas da doença; por contiguidade: responsável 
pelas formas pleural, pericárdica e peritoneal, e algumas for-
mas de tuberculose cutânea; e intracanalicular - comprometi-
mento de diferentes locais do pulmão; trato urinário inferior 
e sistema genital masculino, a partir do rim; endométrio e 
peritônio, a partir das trompas7.
As principais formas de tuberculose extrapulmonar incluem: 
pleural, peritoneal pericárdica, ganglionar, laríngea, genitu-
rinária, suprarrenal, óssea, meníngea, intestinal, oftálmica e 
cutânea8.
O diagnóstico das formas de TBEP apresenta um grau maior 
de complexidade do que o da TB. Isto pode decorrer da di-
ficuldade de acesso às áreas acometidas e/ou porque as lesões 
sejam paucibacilares. Muitas vezes o diagnóstico é feito por 
exclusão de outras doenças e utilizando-se o critério de rea-
ção do PPD (Derivado Purificado de Proteína), o que implica 
alto risco de erro diagnóstico, em razão de a prevalência de 
infecção tuberculosa ser alta. Atualmente, novas modalidades 
diagnósticas têm sido utilizadas na tuberculose, destacando-se 
a utilização do ensaio imunoenzimático (ELISA), diagnosti-
cando a meningite tuberculosa; a dosagem da adenosina dea-
minase (ADA) e a reação em cadeia da polimerase (PCR), que 
podem ser úteis em certas formas extrapulmonares da doença9.
Dentro do panorama atual, as formas de TBEP, embora não 
representem fatores de risco no que diz respeito à transmis-
são da doença, ganham cada vez mais importância em virtude 
do aumento da sua incidência, fato este estritamente ligado 
à epidemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV)3,8. 

Normalmente a TB está intimamente associada à pobreza, 
desnutrição, multidão, alojamentos em condições deficientes 
e cuidados de saúde inadequados10. 
Diante da magnitude do problema no estado, a abordagem da 
TBEP, uma doença de difícil diagnóstico, torna-se importan-
te para despertar os profissionais da Enfermagem na detecção 
da infecção de forma mais precoce, evitando as complicações 
posteriores e promovendo a cura desses pacientes.

MÉtODO

Trata-se de estudo retrospectivo, de análise descritiva dos ca-
sos de TBEP encontrados no Hospital Presidente Vargas em 
São Luís, MA, hospital de referência no estado no tratamen-
to de TB. Foram analisados 133 prontuários de pacientes 
portadores de TBEP que receberam atendimento na unida-
de hospitalar no período de abril de 2007 a abril de 2009. 
Como instrumento de coleta de dados foi elaborado uma 
ficha com cinco questões contendo as seguintes variáveis: 
identificação (nome, idade, sexo e distrito de residência), 
diagnóstico laboratorial, forma clínica da tuberculose, trata-
mento e motivo da alta. Tais informações foram obtidas dos 
prontuários dos pacientes e do livro de registro do programa 
de tuberculose. 
Os dados coletados foram organizados no programa estatístico 
especifico BioEstat 5.0 e analisados posteriormente, demons-
trados na forma de tabelas representando os valores relativos e 
absolutos encontrados na pesquisa. 

RESUltADOS 

No total de registros de tuberculose analisados no período (n = 
933 casos), apenas 14,3% (n = 133) foram identificados com 
TBEP. Pela análise da tabela 1, constata-se que, dos casos estu-
dados, 89 (61,4%) eram do sexo masculino. Observou-se que 
o adulto jovem, na idade produtiva de 21 e 40 anos (51,8%), 
foi o mais atingido pela TBEP.

Tabela 1 - Características epidemiológicas dos casos atendidos de tuber-
culose extrapulmonar
Características Frequência dos Casos

N %
Sexo

  Masculino
  Feminino

82
51

61,6
38,4

Faixa etária (anos)
  zero a 10
  11 a 20
  21 a 30
  31 a 40
  41 a 50
  51 a 60
  Acima de 61

3
16
41
28
22
9
14

2,2
12,0
30,8
21,0
16,5
6,8
10,5

Distrito de residência
  São Luis
  Interior do estado

106
27

79,6
20,4

Total 133 100
N = frequência absoluta, % = frequência relativa



13

Perfil epidemiológico dos pacientes portadores de tuberculose extrapulmonar 
atendidos em hospital da rede pública no estado do Maranhão

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2011 jan-fev;9(1):11-4

A tabela 2 apresenta a distribuição dos casos notificados segundo a 
forma clínica da tuberculose extrapulmonar. Independentemente 
da faixa etária analisada, a forma pleural foi predominante em 70 
casos (52,6%) seguida da forma ganglionar com 39 casos (29,3%).

Tabela 2 - Distribuição dos casos notificados de tuberculose extrapulmo-
nar segundo a forma clínica
Formas Clínicas Frequência dos Casos

N %
Pleural 70 52,6
Ganglionar 39 29,3
Miliar 5 3,7
Osteoarticular 4 3,0
Outras 15 11,3
Total 133 100

N = frequência absoluta, % = frequência relativa

A baciloscopia, PPD e cultura, importantes instrumentos diagnós-
ticos para a tuberculose extrapulmonar, foram realizadas em 101 
(75,9%), 25 (18,7%) e 17(12,7%), respectivamente, dos 133 casos 
notificados da doença nos período pesquisado (Tabela 3).

Tabela 3 - Distribuição dos casos notificados de tuberculose extrapulmo-
nar segundo o resultado da baciloscopia e cultura
Diagnósticos Frequência dos Casos

N %
Baciloscopia

  Positiva
  Negativa
  Não realizaram

12
121
32

9,0
91,0
24,0

Cultura
  Positiva
  Negativa
  Não realizaram

8
9

122

6,0
6,8
91,7

PPD
  Positiva
  Negativa
  Não realizaram

21
4

108

15,7
3,0
81,2

Total 133 100
PPD = derivado purificado de proteína
N = frequência absoluta, % = frequência relativa

Observa-se na tabela 4 que os pacientes tratados no referido hos-
pital que 93,8% utilizaram o esquema I, enquanto que 0,75% 
utilizaram o esquema II e III; 3,0% o esquema IR, no caso de 
recidiva após cura ou abandono do esquema I; e 1,5% outros 
esquemas terapêuticos antituberculose.

Tabela 4 - Distribuição dos casos notificados de tuberculose extrapulmo-
nar segundo o tratamento utilizado pelos pacientes
Tratamento Utilizado Frequência dos Casos

N %
Esquema I                125 93,8
Esquema IR                4 3,0
Esquema II                 1 0,75
Esquema III                1 0,75
Esquema EE               2 1,5
Total 133 100

N = frequência absoluta, % = frequência relativa

DiSCUSSÃO

A notificação e a análise dos casos de tuberculose são relevantes 
componentes do sistema de vigilância epidemiológica11. O sis-
tema de vigilância epidemiológica é minimamente satisfatório, 
quando permite estimar a situação da doença numa determina-
da população ou região e avaliar o possível impacto das medidas 
de controle11. Em São Luís, a tuberculose extrapulmonar afetou 
mais indivíduos do sexo masculino, com idade entre 21 e 40 anos 
e estes resultados são semelhantes aos achados em pesquisas reali-
zadas em nível nacional12,13. 
O MS assinala que, no país, 15% dos casos de tuberculose po-
deriam ocorrer na faixa etária de zero a 10 anos3. No Município 
de São Luís esse percentual foi de apenas 2,2%, observando-se 
discrepância entre os percentuais pressupostos e os encontrados 
para os menores de 10 anos. A menor ocorrência da doença, nos 
menores, pode ser justificada pela dificuldade em diagnosticar os 
casos nesta faixa etária, o que leva à realização de testes terapêu-
ticos sem confirmação diagnóstica e provavelmente não são noti-
ficados, após resposta terapêutica favorável ou pelo aumento das 
coberturas vacinais. A proteção conferida pela vacina BCG varia 
de 0% a 80%, contra a forma pulmonar e de 46% a 100% contra 
as formas graves da doença na criança14. 
A predominância da forma pleural e ganglionar entre os casos do 
estudo (Tabela 2) pode ser sugerida devido às elevadas concen-
trações de oxigênio nestes órgãos, tornando-se local ideal para a 
instalação do M. tuberculosis, bactéria aeróbica estrita15.
A baciloscopia consiste na pesquisa de bacilos álcool-ácido-resis-
tentes (BAAR), como é o caso do M. tuberculosis, no escarro ou 
aspirado pulmonar, após coloração pela técnica de Ziehl-Nielsen. 
É o exame mais difundido, rápido e com a vantagem de poder 
ser executado em locais de poucos recursos, entretanto não é o 
método de escolha para diagnóstico de TBEP, pois a negativi-
dade do exame não exclui a doença pelo fato de o pulmão não 
estar necessariamente acometido na TBEP, e o paciente não ser 
necessariamente bacilífero. O diagnóstico deve ser feito através 
de cultura do material biológico (fragmento, tecido, secreções), 
mas é um método demorado e que precisa de recursos específicos 
para ser executado. 
O tratamento da tuberculose é padronizado no Brasil. As medica-
ções são distribuídas pelo sistema de saúde, através de seus postos 
municipais de atendimento. É fato confirmado em citações de 
Brasil16 que diz: a eficácia de tratamento do esquema I no Brasil 
é elevada (98%). 
Apesar da TB ser uma doença clinicamente grave, ela é potencial-
mente curável na maioria dos casos, desde que usados esquemas 
eficazes, regimes adequados e a regularidade do uso dos medica-
mentos17.
Quanto à condição de saída do paciente inscrito no Programa 
de Controle da Tuberculose (PCT), de todos os casos de TBEP 
notificados no Hospital de Referência de São Luís no período de 
estudo, a taxa de cura foi de 58,6% (78). 
Ocorreu óbito em 2,2% (3) dos pacientes, havendo apenas três 
casos de abandono (2,2%) e 18 transferências (13,5%) para 
tratamento em outro município. Com taxa de cura inferior a 
90%, o PCT de São Luís mostrou-se ineficaz, pois, segundo 
o critério preconizado pela OMS para o controle mundial da 
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tuberculose, espera-se de um programa de controle eficiente 
que, minimamente, 85% dos casos diagnosticados da doença 
sejam curados. Entretanto a baixa taxa de abandono de tra-
tamento de apenas 2,2% é muito inferior aos 10% tolerados 
pelo Ministério da Saúde3. Esses resultados parecem indicar 
comprometimento dos profissionais que orientam e mantêm 
a terapêutica antituberculose em nível local, participando das 
atividades de enfrentamento da doença, desde a prevenção ao 
tratamento e cura. O percentual de óbitos (2,2%) entre os 
pacientes estudados foi inferior aos 9% encontrados em outras 
investigações dos aspectos epidemiológicos da tuberculose13,18 

A interpretação dos resultados apresentados deve levar em 
conta não só as limitações próprias da vigilância, como a sub-
notificação, e as dificuldades decorrentes de se trabalhar com 
falta de informações, assim como o fato de ter sido analisado 
somente os casos de TBEP.
Finalmente, os resultados obtidos possibilitaram conhecer as ca-
racterísticas dos casos notificados de TBEP e avaliar, de forma 
indireta, a qualidade do PCT coordenado pelo serviço municipal 
de saúde do município. 

COnClUSÃO

O estudo demonstrou que de todos os casos de TB diagnos-
ticados no Hospital Presidente Vargas nos anos de 2007 a 
2009, 133 casos correspondiam a TBEP. No que diz respeito 
aos principais exames diagnósticos usados na TB (bacilosco-
pia, cultura, PPD), pôde-se observar, no geral, que todos es-
ses exames foram realizados pelos pacientes auxiliando no seu 
diagnóstico. Estes exames, apesar de auxiliarem no diagnósti-
co, ainda são um desafio para a equipe de saúde, devidos aos 
problemas enfrentados, pois muitas vezes é baseado apenas no 
quadro clínico desta infecção. Com relação às formas clínicas 
de TBEP a mais frequente foi a TB pleural (52,6%), seguida 
da TB ganglionar (29,3%). Quanto à forma de tratamento 
utilizado, houve predominância do esquema I (93,8%). Den-
tre a situação do tratamento dos pacientes, a taxa de cura foi 
de (58,6%).
Apesar de a tuberculose pulmonar ser a forma mais comum 
de TB, conhecer sobre as formas clínicas de tuberculose ex-
trapulmonar faz-se importante, visto que, esta é uma infec-
ção grave, podendo levar a óbito, e que, portanto, precisa ser 
tratada e diagnosticada o mais precoce possível. Para tanto, é 
necessário uma anamnese precisa e um exame físico detalha-
do, acompanhamento adequado por uma equipe multidisci-
plinar e por fim esclarecimento sobre a doença, com ações 
informativo-educativas.
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