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RESUMO 

Estudo descritivo de casos de tuberculose em lactentes imunocompetentes, com 

idades entre um e 36 meses, cujas imagens e prontuários estavam arquivados 

nos Serviços de Radiologia do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ-RJ e do 

Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF. Foram estudados todos os exames 

realizados no período de janeiro de 2004 a junho de 2013, com a finalidade de 

avaliar os principais achados radiológicos em tomografia computadorizada. As 

manifestações radiológicas da tuberculose devem ser documentadas 

precocemente, de forma a viabilizar imediatamente o tratamento específico, 

sendo que estas manifestações na faixa etária estudada não são as mesmas 

descritas em pacientes pré-escolares, escolares e adultos, e os lactentes são 

mais sintomáticos e tem maior propensão a complicações sistêmicas como 

meningite e tuberculose miliar. A tomografia computadorizada foi de grande valia 

para estabelecer o diagnóstico precoce e para a instituição rápida do tratamento, 

com achados de consolidação e linfonodomegalias em 100% dos casos. 

Palavras–chave: Tuberculose pulmonar. Lactentes. Imunocompetência. 

Tomografia Computadorizada por raios x.



 

 

 

SUMMARY 

A descriptive study of cases of tuberculosis in immunocompetent infants, aged 

one to 36 months, whose medical records and images are archived at the 

Radiology Services of Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ-RJ and Hospital 

Universitário Antonio Pedro/UFF. All examinations performed between January 

2004 and June 2013 were studied with the aim of assessing the main radiological 

findings on computed tomography (excavation, nodules, airspace disease). The 

radiological manifestations of tuberculosis must be documented early in order to 

enable specific treatment immediately. It was found that the radiological 

manifestations of tuberculosis in the studied age group are not the same as those 

described in pre-school, school and adult patients. Infants are more symptomatic 

and are more prone to systemic complications such as meningitis and miliary 

tuberculosis. Computed tomography is very useful for an early diagnosis and rapid 

initiation of treatment in these patients, with consolidation and enlarged lymph 

nodes in 100% of cases. 

Keywords: Pulmonary tuberculosis; infants; Immunocompetence; Tomography, X-

Ray Computed  
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1. INTRODUÇÃO 

 A tuberculose é considerada hoje a doença infectocontagiosa mais 

frequente em todo o mundo, estimando-se que 3,1 milhões de crianças abaixo de 

15 anos estão infectadas. De acordo com World Health Organization (WHO), 

crianças com tuberculose representam 10% a 20% de todos os casos de 

tuberculose do mundo (PALOMINO et al., 2007). 

 Os lactentes, em especial os recém-nascidos, são os que estão sob maior 

risco de vida quando expostos a uma fonte contaminante (ANDRONIKOU & 

WIESELTHALER, 2004; KIM et al., 2006; PALOMINO et al., 2007), o que torna 

extremamente importante o tratamento da tuberculose ativa na gestante. 

 A tuberculose pulmonar em crianças tem uma baixa carga bacilar e as 

escavações são consideradas pouco frequentes (KIM et al., 2006; PALOMINO et 

al., 2007; JEONG & LEE, 2008) sendo a linfonodomegalia o achado radiológico 

característico. As anormalidades parenquimatosas mais frequentes são a 

consolidação alveolar e as opacidades lineares intersticiais (KIM et al., 2006; 

GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007; JEONG & LEE, 2008). 

 O achado de escavações nas tomografias computadorizadas de lactentes 

com tuberculose em dois serviços hospitalares de radiologia nos levou a realizar 

este trabalho, cujo objetivo é descrever os achados radiológicos encontrados nas 

crianças de um a 36 meses com tuberculose (TB), analisando a sua frequência e 

tentando correlacioná-los com a patogenia da doença. 
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 Foi feita a revisão dos achados das tomografias computadorizadas do tórax 

de crianças imunocompetentes de um a  36 meses de idade acometidas de 

tuberculose, listando todos os achados radiológicos encontrados, o seu tipo, 

localização e características, bem como o número das lesões, citando também o 

tipo e a frequência de complicações locais e sistêmicas. 

 Espera-se, com este estudo, contribuir para a melhora do diagnóstico, 

através da definição dos achados mais frequentes nas tomografias 

computadorizadas de alta resolução de pacientes imunocompetentes entre um e 

36 meses de idade acometidos de tuberculose. Espera-se, também, reduzir os 

erros e atrasos na propedêutica nesta população específica, de forma a evitar, 

pela instituição do tratamento efetivo o mais precocemente possível, 

complicações sistêmicas como meningite e tuberculose miliar.



 

2. OBJETIVOS 

 Descrever, em tomografias computadorizadas do tórax de crianças 

imunocompetentes de um a 36 meses de idade, acometidas de tuberculose, todos 

os achados radiológicos encontrados, o seu tipo, localização e características, 

bem como o número das lesões, citando também o tipo e a frequência de 

complicações locais e sistêmicas. 





 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. TUBERCULOSE PULMONAR EM LACTENTES E PRÉ-ESCOLARES 

 A incidência de tuberculose infantil varia de acordo com faixa etária, raça e 

comorbidades. Um estudo brasileiro estimou uma incidência por faixa etária de 11 

casos por 100.000 habitantes em menores de cinco anos, de seis casos por 100.000 

habitantes em crianças entre cinco a nove anos e de 26 casos em crianças entre 10 

a 19 anos (SANT’ANNA et al., 2002). Nesta população, a doença pode ser 

subdiagnosticada, em vista da similaridade da apresentação clínica com a de outras 

infecções oportunistas, além da dificuldade de confirmar o diagnóstico através de 

culturas (ANDRONIKOU & WIESELTHALER, 2004; PENG et al., 2011). 

 Dada a dificuldade em demonstrar o bacilo nos espécimes clínicos da criança, 

o diagnóstico de tuberculose-doença tem se fundamentado em evidências clínicas, 

epidemiológicas e radiológicas, associadas à interpretação do teste tuberculínico, 

ainda que a confirmação microbiológica da presença do agente infeccioso deva ser 

feita sempre que possível (SANTOS et al., 2011). 

 Os achados radiológicos mais comuns são linfonodomegalias, opacidades 

persistentes e/ou atelectasias que não melhoram após o uso de antibióticos 

(SANTOS et al., 2011). Nos adolescentes, o padrão radiológico é semelhante ao do 

adulto (GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007). 

 Nos pacientes pediátricos expostos a familiares tuberculosos, e cuja 

sintomatologia é ambígua e nos quais nem o teste tuberculínico nem as radiografias 

de tórax contribuem para o diagnóstico, uma tomografia computadorizada que 
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demonstre linfonodomegalias características já indica o início do tratamento para 

tuberculose (UZUM et al., 2003). 

3.2. ETIOLOGIA, TRANSMISSÃO E PATOGÊNESE 

 A tuberculose é transmitida pelo ar contaminado pelo M. tuberculosis em 95% 

dos casos. A maioria das crianças é infectada por contatos intradomicialiares, 

particularmente pelos pais ou cuidadores portadores de tuberculose. A transmissão 

à crianças tem sido documentada em 30 a 40% dos casos, mesmo quando o adulto 

em questão é paucibacilífero, isto é, tem a baciloscopia do escarro negativa 

(SANTOS et al., 2011). 

 Quando os indivíduos que se infectam não tiveram contato prévio com o 

bacilo, a infecção progride e o processo infeccioso é denominado infecção primária. 

Quando esta infecção primária evolui para doença, passa a ser chamada de 

tuberculose primária (PALOMINO et al., 2007). A presença de grandes lesões 

pulmonares escavadas é o mais importante fator determinante do poder infectante 

do indivíduo doente, já que, nestas lesões, a grande concentração de oxigênio 

permite a intensa multiplicação dos bacilos, fazendo com que o indivíduo se torne 

uma importante fonte de contaminação do meio ambiente externo (GRIFFITH-

RICHARDS et al., 2007; PALOMINO et al., 2007). 

 Quando comparada com as radiografias convencionais, a tomografia 

computadorizada de tórax é mais sensível em detectar as escavações que podem 

ocorrer em pacientes pediátricos (KIM et al., 2006; GRIFFITH-RICHARDS et al., 

2007). O grau do envolvimento pulmonar é outro importante fator, já que a extensão 

destas lesões está relacionada à carga bacilar, à intensidade e à frequência da 

tosse, e ao número de cavidades que podem determinar a propagação do bacilo. 
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Em casos raros, uma localização não pulmonar da doença com alto poder 

infectante, como a forma laríngea, pode se tornar a fonte da infecção. 

3.2.1 Desenvolvimento de infecção 

 As falhas da imunocompetência, especialmente as da imunidade celular, são 

os maiores determinantes do desenvolvimento da tuberculose doença. Crianças 

imunodeprimidas como, por exemplo, aquelas submetidas a tratamento com 

esteróides ou a quimioterapia do câncer, ou acometidas de doenças hematológicas, 

desnutrição acentuada ou ainda convalescentes de certas infecções da infância 

(sarampo, varicela, coqueluche), estão sob alto risco de desenvolver tuberculose-

doença (PALOMINO et al., 2007). 

 Do ponto de vista da saúde pública, individualizam-se três estágios básicos 

da infecção tuberculosa no paciente pediátrico: exposição, infecção e doença. No 

entanto, pode ser difícil distinguir estes estágios, pela vacinação prévia e a 

consequente reatividade à prova tuberculínica (PALOMINO et al., 2007). 

3.3. FASE INICIAL DA INFECÇÃO. O COMPLEXO PRIMÁRIO 

 Em geral é necessário inalar cerca de cinco a 200 bacilos para que possa 

haver infecção. Após a inalação, o bacilo se instala nas regiões mediana e periférica 

do pulmão, ocupando bronquíolos distais ou subpleurais e alvéolos (PALOMINO et 

al., 2007). A associação do foco parenquimatoso primário (foco de Ghon) com a 

linfonodomegalia decorrente da drenagem regional linfática forma o complexo 

primário. 
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3.4 TUBERCULOSE PULMONAR PRIMÁRIA 

 Na criança, é a forma mais comum de acometimento, sendo a 

linfonodomegalia o achado mais característico. Os bacilos são fagocitados pelos 

macrófagos alveolares, porém estas primeiras células de defesa são ainda 

incapazes de conter completamente os bacilos, que continuam a multiplicar-se no 

sítio primário de infecção. A seguir, os macrófagos infectados dirigem-se aos 

linfonodos que drenam o pulmão, de onde pode ocorrer a disseminação linfo-

hematogênica da micobactéria para outros linfonodos e órgãos, como os rins, as 

epífises dos ossos longos, os corpos vertebrais, as meninges, os tecidos justa-

ependimários e, ocasionalmente, as regiões apicais posteriores dos pulmões 

(PALOMINO et al., 2007). 

 Duas a três semanas após a infecção inicial, a resposta imune mediada por 

linfócitos é completamente estabelecida. Neste momento, as células T auxiliares 

CD4+ passam a ativar os macrófagos para destruir os bacilos intracelulares e 

finalmente formar os granulomas epitelióides. Neste momento, os linfócitos T 

supressores CD8+ passam a destruir os macrófagos infectados. O resultado final é a 

formação de granulomas caseosos com necrose central (PALOMINO et al., 2007). 

 Quando a doença é controlada pelo sistema imunológico do hospedeiro, os 

bacilos que já se disseminaram pela corrente sanguínea podem manter-se inativos 

nos pulmões ou nos outros órgãos por meses ou anos; nestes casos, a única 

evidência da infecção é um teste tuberculínico positivo (PALOMINO et al., 2007). 

Estes bacilos podem, no entanto, ser reativados mais tarde, na vida adulta, para dar 

origem à tuberculose pós-primária. Mesmo durante as fases iniciais da infecção, o 

sítio da infecção pulmonar (foco de Ghon) e os linfonodos adjacentes (que juntos 
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formam o complexo primário) podem aumentar em tamanho e evoluir com necrose e 

calcificação, o que é demonstrável em radiografias (GRIFFITH-RICHARDS et al., 

2007). 

 A tuberculose pulmonar primária em crianças pode variar desde uma infecção 

assintomática até uma tuberculose progressiva primária grave. A tuberculose 

primária caracteriza-se frequentemente pela ausência de sinais durante a avaliação 

clínica. As apresentações assintomáticas são mais comuns entre crianças em idade 

escolar (80-90%) que entre crianças com menos de um ano de idade (40-50%) 

(PALOMINO et al., 2007). 

3.5. TUBERCULOSE PULMONAR PRIMÁRIA PROGRESSIVA 

 A progressão do componente infeccioso localizado no parênquima pulmonar 

conduz ao alargamento da área caseosa e pode levar a uma pneumonia. O 

comprometimento das vias aéreas pelos linfonodos aumentados de volume pode 

determinar atelectasia ou aprisionamento aéreo. É mais provável que isto ocorra em 

crianças que em adolescentes. Neste caso, a criança geralmente adoece com 

sintomas de febre, tosse, mal-estar e perda de peso (PALOMINO et al., 2007). 

 A tuberculose primária pulmonar progressiva apresenta sinais clínicos 

clássicos de pneumonia. As linfonodomegalias inflamatórias promovem algumas 

vezes a erosão da parede brônquica, liberando material caseoso para o interior das 

vias aéreas, o que resulta em disseminação broncogênica (PALOMINO et al., 2007). 

 O foco de Ghon é o primeiro sítio de progressão da doença. Quando não é 

imunologicamente contido, o que ocorre especialmente nos lactentes, nos pré-

escolares (KIM et al., 2006; GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007) ou nos 

imunocomprometidos, evolui para uma escavação parenquimatosa com 
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disseminação intrabrônquica e consolidações broncopneumônicas (LUCAYA et al., 

2002; SKEVAKI & KAFETZIS, 2005). 

 Os linfonodos regionais podem comprometer as vias aéreas por compressão 

extrínseca. Isto pode determinar uma obstrução parcial e um efeito valvular que, por 

sua vez, conduz à hiperinsuflação. Poder haver também obstrução total, o que 

resulta em colapso alveolar (LUCAYA et al., 2002; MARAIS et al. 2004; SKEVAKI & 

KAFETZIS, 2005). 

 Quando os linfonodos se rompem para as vias aéreas, pode ocorrer 

disseminação intrabrônquica (doença linfobrônquica), consolidações alveolares 

(forma alérgica e/ou caseosa) e broncopneumônicas, que podem evoluir com 

necrose caseosa, escavação e novas disseminações intrabrônquicas, que darão 

origem a um novo ciclo de consolidações pneumônicas (LUCAYA et al., 2002; 

MARAIS et al. 2004; SKEVAKI & KAFETZIS, 2005; PALOMINO et al., 2007). 

 É também muito comum que os linfonodos doentes afetem as vias aéreas 

subjacentes por compressão extrínseca ou infiltração da parede. Este envolvimento 

das vias aéreas pode resultar em estenose brônquica, bronquiectasias ou colapso 

brônquico com atelectasias que podem ser segmentares, lobares ou de todo pulmão 

(LUCAYA et al., 2002). 

3.6 TUBERCULOSE PULMONAR PÓS-PRIMÁRIA E CRÔNICA 

 É a doença tuberculosa que surge mais de um ano após a infecção primária. 

Deve-se, em geral, a uma reativação endógena dos bacilos remanescentes da 

disseminação subclínica que ocorreu durante a infecção primária, ou à inalação de 

novos bacilos (reinfecção exógena) (LUCAYA et al., 2002). 
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 A tuberculose pós-primária ocorre principalmente em adolescentes e envolve 

mais frequentemente o ápice, o segmento posterior dos lobos superiores e o 

segmento apical dos lobos inferiores (LUCAYA et al., 2002). 

 A disseminação dos focos de doença durante tuberculose pós-primária é rara 

entre os adolescentes imunocompetentes, mas é muito comum em adolescentes 

infectados pelo HIV ou imunocomprometidos (LUCAYA et al., 2002). 

3.7 COMPLICAÇÕES 

 Após a infecção primária, as crianças abaixo de cinco anos podem apresentar 

tuberculose primária disseminada, que se manifesta sob a forma de doença miliar ou 

de meningoencefalite antes mesmo que o teste cutâneo de tuberculina seja positivo. 

Estas complicações, além de precoces, são as de maior letalidade. 

 O aumento dos linfonodos hilares e mediastinais pode resultar em colapso 

brônquico. Em alguns casos, as linfonodomegalias causam a erosão dos brônquios, 

com alterações da parede brônquica que caracterizam a tuberculose endobrônquica. 

Esta cursa com disseminação broncogênica e obstrução total ou parcial dos 

brônquios, o que, por sua vez, pode determinar uma hiperaeração obstrutiva de um 

segmento ou de todo um lobo. Este achado é, no entanto, menos frequente nos 

pacientes pediátricos, ao passo que as escavações, bronquiectasias e o enfisema 

bolhoso são ocasionalmente observados, podendo ou não acompanhar-se de 

pneumotórax. A progressão do componente parenquimatoso primário leva ao 

aumento da área caseosa e pode determinar pneumonia, atelectasia e 

aprisionamento aéreo. As fístulas bronco-esofágicas, as estenoses das vias aéreas 

e a doença endobrônquica também podem advir desta complicação inicial 

(PALOMINO et al., 2007). 
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 Já o derrame pleural frequentemente ocorre em crianças mais velhas, sendo 

raro em lactentes e crianças pequenas (KIM et al., 2006). Raramente se associa à 

tuberculose miliar (LUCAYA et al., 2002; PALOMINO et al., 2007). 

 Quando ocorre a disseminação, podem surgir complicações relacionadas à 

tuberculose intestinal, como perfuração do intestino delgado, obstrução intestinal, 

fístulas enterocutâneas e distúrbios absortivos. 

 São outras complicações possíveis o derrame pericárdico (nos casos iniciais), 

a pericardite constritiva (nos casos crônicos) e a paraplegia devida à infecção da 

coluna vertebral. 

 As complicações extrapulmonares (linfonodomegalias periféricas, tuberculose 

miliar, meningite tuberculosa, tuberculose óssea e envolvimento dos outros órgãos já 

citados) são mais frequentes em crianças que em adultos e resultam da 

disseminação do bacilo através do sistema circulatório e linfático. 

3.8 DIAGNÓSTICO 

 Os métodos diagnósticos dividem-se, de uma forma geral, em bacteriológicos, 

histopatológicos, imunológicos e radiológicos. 

 Embora seja principalmente bacteriológico em adultos, o diagnóstico de 

tuberculose ativa na criança é geralmente epidemiológico e indireto (PALOMINO et 

al., 2007), conforme descrito a seguir. 

 Dada a dificuldade em se demonstrar o Mycobacterium tuberculosis nos 

espécimes clínicos da criança, o diagnóstico da tuberculose doença tem se 

fundamentado em bases clínicas, epidemiológicas e radiológicas, associadas à 

interpretação do teste tuberculínico, embora o isolamento do agente infeccioso deva 
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ser tentado sempre que possível. O teste tuberculínico e a radiografia de tórax estão 

indicados em toda criança com suspeita de tuberculose. 

3.8.1 Avaliação clínica da doença 

 O diagnóstico da tuberculose infantil é comumente feito com base em critérios 

clínicos e permanece um desafio. Até o momento, não foram incorporadas à prática 

pediátrica as novas abordagens diagnósticas (testes moleculares ou culturas em 

meio líquido) que vêm sendo utilizadas na avaliação da tuberculose entre adultos, 

devido à grande variabilidade da acurácia e à baixa positividade neste grupo etário 

(MATOS et al., 2012). Em 2002, o Ministério da Saúde incluiu no Manual de 

Recomendações para Controle da Tuberculose um sistema de pontuação com o 

objetivo de auxiliar o diagnóstico da tuberculose pulmonar em crianças com 

baciloscopia negativa nos serviços de baixa complexidade, especialmente em nível 

ambulatorial. Este sistema foi atualizado em 2010 (BRASIL, 2011; MATOS et al., 

2012). 

          Algumas vezes os pacientes são identificados pelo teste tuberculínico positivo 

associado a manifestações alérgicas, como eritema nodoso e conjuntivite flictenular 

(PALOMINO et al., 2007; SKEKAVI & KAFETZIS, 2005). 

 Em trabalho recente de SANTOS e cols. (2011), os principais sintomas foram 

febre e tosse, sendo que a febre estava presente na maior parte dos pacientes 

(84%) e a tosse em 58%. Houve perda de peso em 44% dos pacientes, mas a 

sudorese noturna foi registrada em somente 24%. Neste mesmo trabalho, o padrão 

radiológico mais frequente foi o de consolidação pulmonar (51,5%), seguido do 

derrame pleural (24%) e da associação de ambos (em 15% dos casos). Havia 
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linfonodomegalias hilares em três pacientes (9%), mas os pacientes incluídos neste 

estudo tinham, em sua maioria, mais de dois anos de idade. 

 As manifestações clínicas, quando encontradas, são, em geral, febre por mais 

de 15 dias (moderada ou vespertina) e/ou irritabilidade, tosse, perda de peso e 

sudorese noturna (SANTOS et al., 2011). 

 Casos de pneumonia com evolução lenta (≥ 2 semanas), sem resposta a 

antimicrobianos são também suspeitos de tuberculose pulmonar (SANTOS et al., 

2011). 

 O teste tuberculínico pode produzir resultados falsos-negativos em 10% dos 

pacientes com infecção ou doença tuberculosa. Consequentemente, embora haja 

tratamento disponível, a tuberculose persiste como um problema de saúde, dadas as 

dificuldades de diagnóstico (UZUM et al., 2003). Na prática diária, o diagnóstico é 

feito através do esquema de escores da Secretaria de Vigilância em Saúde, do 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose, como consta no Manual de 

Recomendações para o controle da tuberculose no Brasil 2010 (ARBEX et al., 2010; 

BRASIL, 2011), e no Quadro 1 : 
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Quadro 1. Sistema de contagem para o diagnóstico de  tuberculose na criança. 
Diagnóstico de tuberculose pulmonar em crianças e adolescentes negativos a baciloscopia. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose. Manual de Recomendações para o controle da tuberculose no Brasil 2011. 
pts = pontos. Esta interpretação não se aplica a revacinados com BCG.  
Interpretação: Maior ou igual a 40 pontos: diagnóstico muito provável; 30 a 35 pontos: diagnóstico 
possível; Igual ou inferior a 35 pontos: diagnóstico pouco provável. 

 

3.8.2 Testes laboratoriais 

 A tuberculose na criança (menor de 10 anos) apresenta especificidades que 

devem ser consideradas durante a sua investigação diagnóstica. A forma pulmonar 

difere do adulto, pois não costuma ser bacilífera, sendo negativa ao exame 

bacteriológico, dado o reduzido número de bacilos nas lesões. Além disso, as 

crianças não são, em geral, capazes de expectorar (BRASIL, 2011). Na ausência de 

cultura positiva, uma forte evidência de tuberculose na criança é a recente exposição 
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a um adulto com doença ativa e prova tuberculínica reativa (PALOMINO et al., 

2007). 

 Os métodos bacteriológicos compreendem, classicamente, o exame direto e a 

cultura. No primeiro, o material da lesão é corado por técnicas específicas, como por 

exemplo o método de Ziehl-Neelsen, que permite identificar a presença de 

micobactérias, sem especificar que se trata do bacilo de Koch. Este método é 

simples, rápido e de baixo custo, mas só é positivo quando há um grande número de 

bactérias no material examinado (CAMPOS, 2006). 

 A cultura permite identificar o Mycobacterium tuberculosis e sua positividade 

requer menor número de bacilos no material examinado. Além de identificar a 

espécie da micobactéria, permite também testar a sua sensibilidade aos 

quimioterápicos. Requer, no entanto, recursos laboratoriais mais sofisticados que os 

necessários à baciloscopia e pelo menos 40 dias para que se possa dizer que o 

resultado é negativo (CAMPOS, 2006). 

 O desenvolvimento de técnicas de amplificação do ácido nucléico representou 

um significativo avanço no diagnóstico da tuberculose. Há atualmente dois métodos 

comerciais de amplificação disponíveis e aprovados para pesquisa direta do bacilo 

tuberculoso: a amplificação direta ( Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct, ou 

AMTD) e a  Polymerase Chain Reaction  (PCR - Amplicor). Quando comparados 

com a cultura, estes métodos têm, ambos, grande sensibilidade e especificidade nos 

materiais positivos à baciloscopia, mas desempenho algo mais baixo quando 

empregados em escarros negativos e em material extrapulmonar (CAMPOS, 2006). 

Sua grande vantagem está na rapidez (BONINGTON et al., 1998; CHOU et al., 

2012). 
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 O teste tuberculínico consiste na inoculação intradérmica de um derivado 

proteico do Mycobacterium tuberculosis para averiguar a presença de imunidade 

celular contra estes antígenos. Indica que o indivíduo já foi infectado pelo bacilo 

tuberculoso. É utilizado, em adultos e crianças, para o diagnóstico de infecção 

latente pelo M. tuberculosis. Embora não permita distinguir entre infecção e doença 

tuberculosa, tem, em algumas situações (como na criança), valor na definição 

diagnóstica. Em áreas onde a vacinação com o BCG é feita rotineiramente, a sua 

interpretação pode estar prejudicada. Seu valor diagnóstico é maior em pessoas não 

vacinadas com BCG ou naquelas vacinadas há longa data (CAMPOS, 2006). 

 No Brasil, o teste tuberculínico pode ser interpretado como sugestivo de 

infecção por M. tuberculosis quando o diâmetro resultante é igual ou superior a 

5 mm em crianças não vacinadas com BCG, em crianças vacinadas há mais de 2 

anos ou em crianças acometidas de qualquer condição imunossupressora 

(BRASIL, 2011). 

 Em crianças vacinadas há menos de dois anos considera-se sugestivo de 

infecção o teste tuberculínico igual ou superior a 10 mm em diâmetro (BRASIL, 

2011). 
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≥ 5 mm ≥ 10 mm ≥ 15 mm 

Contato com casos 
infecciosos com ou sem 
sintomas. 
 
Radiografia do tórax 
anormal compatível com 
tuberculose. 
 
Co-infectado com HIV 
ou imunossuprimido. 
 
Tuberculose prévia. 
 
Evidência clínica de 
tuberculose ativa. 

Crianças originadas 
depaíses com alta 
prevalência. 
 
Moradores de abrigos 
einstituições públicas. 
 
Contatos próximos com 
adultos ou adolescentes 
alto risco. 
 
Alto risco para 
disseminação de 
tuberculose: pacientes 
imunocomprometidos(lin
foma,DM,desnutridos, 
doença de Hodgkin). 
 
Crianças <5 anos. 

Crianças ≥5 anos e 
adultos sem fatores de 
risco. 

Quadro 2. Medidas de corte para o diâmetro do teste  tuberculínico cutâneo 
(PPD), conforme as recomendações do Center for Disease Control and 
Prevention da Academia Americana de Pediatria (PALOMINO et al., 2007). 

 

 Em geral, o exame do escarro (baciloscopia e cultura) somente é possível a 

partir dos cinco ou seis anos de idade. O lavado gástrico não deve ser empregado 

como rotina e está indicado somente se a pontuação do sistema de escore não for 

suficiente para o diagnóstico de tuberculose e houver a possibilidade de realizar 

cultura para Mycobacterium tuberculosis (MATOS et al., 2012). 

 No material obtido por broncoscopia, a sensibilidade da pesquisa de bacilos 

álcool-ácido resistentes (BAAR) é de 10-15% e a da cultura é de 30-50%. A 

broncoscopia pode ser útil, embora o seu rendimento não seja superior ao da coleta 

de três amostras de lavado gástrico. A indução de escarro é um procedimento pouco 



33 

invasivo e tem mostrado rendimento superior ao do lavado gástrico (SANTOS et al., 

2011). 

 O exame de escarro (expectorado ou induzido) é indicado para os 

adolescentes e o lavado gástrico para as crianças de até cinco anos. O lavado 

gástrico costuma ser o primeiro método para obtenção de material para baciloscopia 

e cultura em crianças menores. A expectoração em crianças é difícil e de baixo 

rendimento (SANTOS et al., 2011). 

 Em muitos casos de tuberculose infantil, a confirmação laboratorial não é 

estabelecida (particularmente em crianças menores que cinco anos). Nestes casos, 

um diagnóstico presuntivo pode ser feito com base na resposta clinica e radiográfica 

ao tratamento empírico. 

 O diagnóstico é feito com base na presença da tríade clássica: contato íntimo 

recente, teste tuberculínico positivo e achados sugestivos na radiografia de tórax ou 

no exame físico. As técnicas de amplificação do ácido nucléico têm sido usadas, 

mas têm lugar limitado no diagnóstico da tuberculose em crianças (SANTOS et al., 

2011). 

3.8.3 Estudos de imagem 

 Os achados radiográficos sugestivos de tuberculose pulmonar em crianças 

incluem (1) adenomegalias hilares e/ou paratraqueais; (2) pneumonias de evolução 

lenta com qualquer aspecto radiológico, associadas a adenomegalias mediastínicas 

que podem escavar durante a sua evolução e (3) infiltrados nodulares difusos 

(padrão miliar). 
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 No estudo de Santos e colaboradores (2011), 63% dos pacientes 

apresentaram alteração radiológica, sendo o padrão de consolidação pulmonar o 

mais frequente (51%). Em 15%, esse achado associou-se ao derrame pleural, 

possivelmente porque esse estudo fez-se com pacientes hospitalizados e 

supostamente mais graves. É importante considerar que uma percentagem não 

desprezível de pacientes pode cursar com radiografia de tórax normal. 

 A radiografia de tórax pode ser interpretada de forma diversa por diferentes 

examinadores e, por vezes, pelo mesmo examinador em tempos diferentes, sendo 

frequente que seja considerada normal (SANTOS et al., 2011). 

 Nas crianças, o aspecto mais comum da radiografia de tórax é o de uma 

tuberculose primária, com opacidades persistentes e/ou atelectasias que não 

melhoram após o uso de antibióticos. Nos adolescentes, o padrão radiológico é  

semelhante ao dos adultos (com infiltrados apicais com ou sem escavação ou 

derrames pleurais) embora, às vezes, possa ser igual ao das crianças (SANTOS et 

al., 2011). 

 Na infecção primária assintomática, a radiografia de tórax pode ser normal ou 

mostrar apenas uma imagem compatível com granuloma. Na tuberculose-doença 

primária, há em geral outros sinais e sintomas ou anormalidades radiológicas. Nas 

crianças esta distinção, do ponto de vista clínico, não é tão clara, pois a doença 

frequentemente progride a partir de uma infecção primária inicialmente 

assintomática. Na prática, mais de 50% dos pacientes pediátricos podem 

permanecer assintomáticos, com anormalidades sutis nas radiografias de tórax 

(PALOMINO et al., 2007). 



35 

 A tomografia computadorizada do tórax (TCT) tem a vantagem de fornecer 

informações anatômicas em cortes e ganhou destaque no diagnóstico e 

acompanhamento de muitas doenças, incluindo a tuberculose (UZUM et al., 2003). 

No estudo de Uzum e colaboradores (2003), os resultados da TCT e a sua 

contribuição para o diagnóstico foram avaliados principalmente em pacientes com 

sintomas ambíguos. 

 A tuberculose pulmonar primária em lactentes e pré-escolares manifesta-se 

de forma diferente da que se observa nos escolares e crianças maiores. É mais 

sintomática e apresenta maior risco de complicações sistêmicas como meningite 

tuberculosa e tuberculose miliar. Estas complicações podem surgir antes mesmo 

que os testes cutâneos sejam positivos (KIM et al., 2006; PALOMINO et al., 2007). 

Por estas razões, o emprego da tomografia computadorizada é importante para 

agilizar o diagnóstico (JEONG & LEE, 2008), esclarecer a patogenia (GRIFFITH-

RICHARDS et al., 2007; JEONG & LEE, 2008) e fornecer informações adicionais, 

quase sempre omitidas nas radiografias de tórax em póstero-anterior ( PA ) e perfil 

(UZUM et al., 2003; THERON & ANDRONIKOU, 2005; KIM et al., 2006; GRIFFITH-

RICHARDS et al., 2007; JEONG & LEE, 2008). A tomografia computadorizada é 

considerada a modalidade de escolha para a detecção de linfonodomegalias 

torácicas, sendo responsável pela sua detecção em até 60% dos casos de 

tuberculose em que as radiografias de tórax são normais (ANDRONIKOU & 

WIESELTHALER, 2004). 

 Em um estudo tomográfico de 17 crianças com até 12 meses de idade, 

realizado por Kim e colaboradores (2006), observaram-se consolidação e 

linfonodomegalias mediastinais em 100% dos pacientes, 59% dos quais com 
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apresentação pseudotumoral, 41% com áreas de necrose e 29% com escavação de 

permeio à consolidação. Em 41% havia disseminação broncogênica. Calcificações 

parenquimatosas foram observadas após seis meses de evolução, durante o 

tratamento. Ainda neste estudo, a tomografia computadorizada forneceu 

informações adicionais que não poderiam ser obtidas apenas com as radiografias de 

tórax: a presença de linfonodomegalias mediastinais não detectadas, 

linfonodomegalias com necrose central, calcificações linfonodais, detecção de 

estenose brônquica distal, evidências de envolvimento pleural, espessamento 

pericárdico e detecção de lesões extratorácicas no fígado, baço e rins em pacientes 

com nódulos pulmonares disseminados. Em quatro pacientes, o diagnóstico de 

tuberculose foi aventado apenas depois que a tomografia computadorizada de tórax 

mostrou linfonodomegalias volumosas com necrose central (KIM et al., 2006). 

 Em relação às calcificações detectadas pela tomografia computadorizada, 

sejam parenquimatosas, sejam linfonodais mediastinais, a literatura as descreve 

apenas durante o acompanhamento dos pacientes em tratamento (KIM et al., 2006; 

PEREIRA et al., 2009 ). No entanto, Marais e colaboradores (2004) afirmam que 

elas podem surgir bem mais cedo em crianças pequenas, podendo-se, então, 

correlacionar a sua presença à resposta imunológica e ao tempo de evolução da 

doença. As calcificações, porém, estão mais comumente associadas à instituição da 

terapia específica e o seu surgimento após o tratamento pode ser usado como mais 

um critério positivo para o diagnóstico de tuberculose (MARAIS et al., 2004). 

 A linfadenite tuberculosa é o tipo mais frequente de tuberculose 

extrapulmonar. A tuberculose dos linfonodos superficiais afeta mais comumente os 

linfonodos submandibulares e cervicais anteriores, que aumentam de tamanho em 
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um contexto de doença febril prolongada (SKEKAVI & KAFETZIS, 2005). A 

importância das linfonodomegalias na tuberculose levou a procura, por parte de 

alguns autores, de uma correlação entre a presença de linfonodos hilares e 

mediastinais e o aumento dos linfonodos periféricos, como, por exemplo, os axilares. 

A existência desta correlação redundaria em métodos diagnósticos mais baratos e 

custo-eficazes, sem exposição à radiação, uma vez que a axila é facilmente avaliada 

no exame físico, sendo de fácil acesso para sonografia e punção aspirativa com 

agulha fina. Theron & Andronikou (2005) estudaram a possível existência desta 

correlação. Para análise dos linfonodos axilares e mediastinais, foi empregado o cut-

off de adultos para o aumento patológico (acima de 1 cm), já que não havia um 

padrão infantil. Isto pôde resultar em redução da especificidade, uma vez que os 

linfonodos infantis tendem a ser maiores. A presença de qualquer linfonodomegalia 

axilar teve sensibilidade de 73,9% e especificidade de 33,3% na detecção de 

linfonodomegalia mediastinal. A bilateral mostrou sensibilidade de 50% e 

especificidade de 55,6%. O valor preditivo positivo de qualquer linfonodomegalia 

axilar foi de 48%,6 e bilateral de 48,9%. O valor preditivo negativo foi de 60% e  

56,6%, respectivamente. Há associação estatisticamente significativa entre os dois 

tipos de linfonodomegalia, mas o teste tem mau desempenho, sendo razoavelmente 

sensível, mas pouco específico. No entanto, tem grande valor em áreas de alta 

incidência de tuberculose, pois pode indicar uma radiografia de tórax ou a punção do 

próprio linfonodo com agulha fina (THERON& ANDRONIKOU, 2005). 

 Outras modalidades de imagem têm adquirido importância. A tomografia de 

emissão de pósitrons com fluor-18-desoxi-glicose pode diferenciar lesões 

tuberculosas ativas de inativas, sendo, portanto, útil no acompanhamento do 

tratamento, já que as imagens tomográficas e radiográficas podem persistir muito 
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tempo, impedindo o controle da involução. O consumo de glicose, neste contexto, se 

deve à atividade de macrófagos e neutrófilos na lesão (VORSTER et al., 2014). 

 Também a ultrassonografia do mediastino pode detectar as linfonodomegalias 

mediastinais e hilares de pacientes pediátricos com radiografias de tórax normais, 

apesar da exiguidade das janelas (fúrcula esternal e espaços intercostais). Esta 

modalidade de exame não implica em radiação nem necessita sedação. Os novos 

aparelhos de ultrassom, capazes de produzir imagens de alta qualidade, podem 

revolucionar o diagnóstico de tuberculose pulmonar e extrapulmonar à beira do leito. 

Uma vantagem ainda pouco explorada de todas estas modalidades de imagem é a 

telemedicina, isto é, a possibilidade de envio das imagens digitalizadas para análise 

por especialistas, à distância (BÉLARD et al., 2014). 

3.9 TRATAMENTO 

 Crianças abaixo de 10 anos, com exposição comprovada a um caso ativo de 

tuberculose pulmonar, devem ser submetidas a uma radiografia de tórax e ao teste 

tuberculínico. Devem ser tratadas exclusivamente com isoniazida  para tuberculose 

latente se as radiografias de tórax são normais (excluindo assim a tuberculose-

doença) e se o teste tuberculínico tem resultado compatível com tuberculose latente: 

diâmetro maior que 5 mm em crianças não vacinadas, ou vacinadas há mais de dois 

anos, ou diâmetro maior que 10 mm em crianças vacinadas há menos de dois anos 

(BRASIL, 2011). 

3.9.1 Tratamento da infecção tuberculosa assintomát ica 

 O risco da progressão da tuberculose primária é maior em crianças abaixo de 

cinco anos e em adolescentes. Portanto, os pacientes deste grupo etário com teste 

tuberculínico positivo devem receber, uma vez excluída a tuberculose ativa, 
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quimioprofilaxia secundária (isto é, quimioprofilaxia da infecção latente estabelecida) 

com apenas isoniazida  (BRASIL, 2011). 

 Os recém-natos expostos à mãe ou a outros adultos tuberculosos devem 

receber quimioprofilaxia primária (isto é, quimioprofilaxia destinada a impedir a 

infecção tuberculosa). Os recém-natos nesta situação não devem receber vacinação 

com BCG. A quimioprofilaxia é feita apenas com isoniazida  por três meses. Se o 

teste tuberculínico for negativo após este período (isto é, tiver diâmetro inferior a 

5 mm) a quimioprofilaxia pode ser interrompida. Caso contrário, considera-se que a 

infecção ocorreu e a profilaxia é mantida por um total de nove meses, agora sob a 

forma de quimioprofilaxia secundária (BRASIL, 2011). 

 Nos recém-nascidos submetidos a quimioprofilaxia é de bom alvitre adicionar 

piridoxina ao esquema, para prevenir as complicações neurológicas do tratamento 

com a isoniazida, não havendo restrições ao aleitamento materno (PALOMINO et 

al., 2007). 

 Na última modificação do tratamento de tuberculose feita pelo Ministério da 

Saúde em outubro de 2009, o tratamento indicado para todos os casos novos de 

tuberculose pulmonar e extrapulmonar do adulto, assim como para todos os casos 

de recidiva e de retorno após abandono, utiliza quatro drogas em um único 

comprimido com doses fixas combinadas de 150 mg de rifampicina (R), 75 mg de 

isoniazida (H), 400 mg de pirazinamida (Z) e 275 mg de etambutol (E), a serem 

usados por dois meses (fase intensiva). Numa segunda fase (de consolidação) os 

comprimidos a serem usados por mais quatro meses têm 150 mg de rifampicina (R) 

e 75 mg de isoniazida (H). Este esquema é conhecido como o esquema básico 

2RHZE/4RH (ARBEX et al., 2010; BRASIL, 2011). 
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 Para crianças com menos de 10 anos de idade, o tratamento continua a ser 

feito com apenas três medicamentos: R (10 mg/kg), H (10 mg/kg) e Z (35 mg/kg), em 

decorrência do perigo de neurite óptica, que pode tornar-se grave antes que a 

criança venha a queixar-se de baixa acuidade visual. Estão sendo elaborados novos 

comprimidos solúveis em água, para uso infantil (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2009). 

 No caso dos portadores de tuberculose multirresistente (pacientes infectados 

por bacilos resistentes à isoniazida e à rifampicina com ou sem resistência a outro 

fármaco de primeira linha), ou ainda nos pacientes em que houve falência ao 

esquema básico, o tratamento é feito com estreptomicina, etambutol, uma quinolona 

(levofloxacino ou ofloxacino), pirazinamida e terizidona (ARBEX et al., 2010). 

 Na impossibilidade de utilizar estreptomicina, essa é substituída por 

amicacina. Pacientes portadores de tuberculose extensivamente resistente (XDR, do 

inglês extensively drug resistant) devem ser encaminhados a centros de referência 

terciários, para tratamento com esquemas individualizados compostos por fármacos 

de reserva, como a capreomicina, moxifloxacino, ácido paraminossalicílico e 

etionamida (ARBEX et al., 2010). 

 O tratamento da doença tuberculosa pediátrica deve ser individualizado de 

acordo com a sensibilidade do bacilo, avaliada em cada paciente com os testes 

disponíveis, e também de acordo com a tolerância individual a cada fármaco. Deve-

se garantir o contÍnuo suprimento e a disponibilidade dos fármacos durante todo o 

tratamento. 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) preconiza o esquema básico 

2RHZ/4RH  ( Quadro 3) para criança com as seguintes indicações:  casos novos  
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(nos últimos 10 anos) de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar 

(exceto a forma meningoencefálica), infectados ou não pelo HIV; para os casos de 

novo tratamento, seja por recidiva (independentemente do tempo decorrido do 

primeiro episódio), seja por retorno após abandono. 

R: rifampicina; H: isonizida; Z: pirazinamida. 

     Quadro 3. Esquema básico para o tratamento da tuber culose em  

     crianças menores de 10 anos.  

 

O tratamento é feito conforme as indicações do Ministério da Saúde, descritas no 

quadro 4: 

Localização da 
doença 

Primeira fase (em 
meses) 

Segunda fase (em 
meses) 

Tempo total (em 
meses) 

Doença pulmonar 
e extrapulmonar 2 RHZE 4 RH 6 

Meningite 
tuberculosa 

2 RHZE 7 RH 9 

Quadro  4. Esquemas de tratamento segundo o Mi nistério da Saúde.  
Fonte: BRASIL,MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011 
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 A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Americana de Tórax 

(1994) têm diretrizes algo diferentes, descritas no quadro 5 : 

Localização da 
doença 

Primeira fase (em 
meses) 

Segunda fase (em 
meses) 

Tempo total (em 
meses) 

Doença pulmonar 
moderada 2 RHZ 4 RH 6 

Doença pulmonar 
grave 2 RHZE ou RHZS 4 RH 6 

Doença 
extrapulmonar 2 RHZ 7-10 RH 9-12 

Meningite 
tuberculosa 2 RHZE 7-10 RH 9-12 

Co-infecção por 
HIV 

2 RHZE 7-10 RH 9-12 

 
Quadro 5. Esquemas de tratamento segundo a Academia  Americana de 
Pediatria e a Sociedade Americana de Tórax.  BASS et al., 1994 
H: isoniazida; R: rifampicina; Z: pirazinamida; E: etambutol; S: estreptomicina. 

 

 Além dos agentes antimicobacterianos convencionais, têm sido testadas com 

resultados promissores novas modalidades terapêuticas, que estimulam o sistema 

imune do hospedeiro, como a interleucina (IL) 2, a IL-12, o interferon gama e os 

antagonistas do fator de necrose tumoral (SKEVAKI & KAFETZIS, 2005). 

3.10 CONTROLE RADIOLÓGICO 

 Nas crianças em tratamento antituberculoso, as radiografias de tórax devem 

ser obtidas no momento do diagnóstico e repetidas apenas um a dois meses após o 

início do tratamento (PALOMINO et al., 2007). Nos casos em que o diagnóstico das 

complicações é feito mediante tomografia computadorizada (THERON & 

ANDRONIKOU, 2005) deve ser realizado o controle cuidadoso com TC de alta 
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resolução, seguindo os princípios ALARA 1(SOCIETY OF PEDIATRIC RADIOLOGY, 

2002; WILLIS & SLOVIS, 2004), pois as radiografias de tórax podem ser normais ou 

não conclusivas (JEONG & LEE, 2008; PEREIRA et al., 2009). 

 Quando os resultados são satisfatórios, não é necessário repetir as 

radiografias de tórax ou as tomografias até o fim do tratamento planejado. As 

radiografias de tórax são pouco úteis para assegurar o sucesso do tratamento, pois 

a maior parte das crianças com linfonodomegalias atribuídas à tuberculose terão 

alterações radiológicas durante um período que varia de um a três anos, mesmo 

após tratamento completo. Por esta razão não é necessário que a radiografia de 

tórax seja normal antes de interromper o tratamento. Se a melhora clínica ocorreu 

após seis meses de tratamento, os fármacos podem ser interrompidos e as 

radiografias repetidas em intervalos de seis a 12 meses, até que as imagens 

permaneçam estáveis (PALOMINO et al., 2007). 

 Com o aumento da prevalência da tuberculose nos dias atuais, é necessário 

que o radiologista e o pediatra estejam atentos para o achado de lesões descritas 

em lactentes imunocompetentes, correlacionando-as com os dados da história 

familiar e com outros exames de imagem como a tomografia computadorizada. Isto é 

necessário para que o diagnóstico de tuberculose possa ser aventado e a 

terapêutica específica adequada instituída o quanto antes, com o fim de promover o 

                                            

1 ALARA (As Low As ReasonablyPossible) representa a adesão obrigatória ao princípio de manter as 
doses de radiação dos pacientes e do pessoal técnico tão baixas quanto razoavelmente possível. 
Este conceito é estritamente enfatizado pela Sociedade de Radiologia Pediátrica Americana, pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Sociedade Latino-Americana de radiologia pediátrica, 
particularmente no que se refere uso de procedimentos e modalidades com doses mais elevadas de 
radiação, como a tomografia computadorizada e os exames de fluoroscopia em pacientes pediátricos 
(SOCIETY OF PEDIATRIC RADIOLOGY, 2002). 
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desaparecimento destas lesões e a melhora dos outros sinais clínicos e também 

para evitar as complicações sistêmicas, cujas sequelas podem ser irreversíveis.



 

4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 Estudo descritivo, realizado de janeiro de 2004 a julho de 2013, de 20 casos 

de tuberculose em pacientes com idades entre um e 36 meses, provenientes de 

duas instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro: o Instituto Fernandes 

Figueira (IFF), da FIOCRUZ, na cidade do Rio de Janeiro, e o Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, RJ, 

Brasil. 

         A revisão dos casos obtidos nos Bancos de dados e arquivos dos Serviços de 

Radiologia do IFF/Fiocruz e do HUAP/UFF, foi constituída basicamente de: 

� laudos, exames de raios X e de TC do tórax (arquivo digital ou filme); 

� dados clínicos dos pacientes que realizaram os exames, obtidos 

diretamente dos pedidos de exames e dos prontuários.  

 Dezenove pacientes tinham sido vacinados com o bacilo Calmette-Guérin 

(BCG) após a idade de quatro semanas e o local do sítio vacinal e os linfonodos 

regionais não demonstraram anormalidades. O teste tuberculínico foi realizado em 

todos os pacientes e mostrou resultado positivo em 13 (65%). Dez pacientes (50%) 

tinham sido expostos a familiares com tuberculose pulmonar ativa. Nenhuma das 

crianças era imunocomprometida, nem HIV-positiva. 

 Os sintomas encontrados foram febre (80%), tosse (78%), expectoração 

(50%), rinorréia (40%) e taquipneia (60%). Em 15% a convulsão foi a manifestação 
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inicial, sem quadro respiratório importante. A disseminação sistêmica foi observada 

em 25%, sendo que em 20% houve acometimento do cérebro e em 5% do coração. 

 A duração média dos sintomas antes do diagnóstico de tuberculose e do 

início da medicação antituberculosa foi de 50 dias (variando de 1 a 90 dias). Só em 

10% a duração foi menor que uma semana. 

 Foram feitas radiografias de tórax para avaliação inicial em todos os 

pacientes. Houve avaliação radiográfica de acompanhamento em todos os 

pacientes, com a duração média de dois anos. As tomografias computadorizadas do 

tórax foram realizadas entre um e 10 dias (em média seis dias) após a radiografia de 

tórax. As tomografias computadorizadas foram solicitadas por várias razões, dentre 

elas a presença de achados pouco usuais, como lesões pseudotumorais com 

aspecto de massa, nódulos difusamente distribuídos, para confirmar ou encontrar 

linfonodomegalias; detectar ou avaliar complicações, como o estreitamento de vias 

aéreas superiores, atelectasias, enfisemas, tuberculose pleural ou pericárdica; ou 

ainda em pacientes que vieram encaminhados com diagnóstico de malformação 

adenomatóide cística, tumor de mediastino, ou complicações neurológicas 

infecciosas a esclarecer. 

 Para o diagnóstico de tuberculose dois ou mais dos seguintes critérios foram 

satisfeitos: (1) cultura positiva do lavado bronco-alveolar ou gástrico, (2) contato 

prévio com familiar com diagnóstico confirmado de tuberculose, (3) teste 

tuberculínico positivo, e (4) regressão dos achados radiológicos e clínicos após a 

instituição de tratamento específico. Em nenhum dos pacientes evidenciaram-se 

outras causas para os achados clínicos e radiológicos encontrados. Em todos eles 



47 

houve remissão dos sintomas e melhora radiológica após a instituição do 

tratamento. 

 Os critérios de inclusão foram (1) a realização de radiografias e tomografias 

computadorizadas do tórax nos hospitais mencionados; (2) a idade igual ou inferior a 

36 meses de vida; (3) o diagnóstico de tuberculose pulmonar, firmado pelos critérios 

mencionados acima. 

 As crianças acometidas de qualquer forma de imunodepressão (HIV/SIDA, 

doenças linfoproliferativas, uso de imunossupressores) foram excluídas do estudo. 

 Os exames foram realizados em equipamentos de tomografia 

computadorizada helicoidal, Pro-Speed (General Electric) no IFF, e Asteion 

(Toshiba), no HUAP. A partir de 2011, os exames do HUAP passaram a ser 

realizados em um equipamento com múltiplos detectores, Brilliance 64 (Phillips). Os 

exames foram feitos mediante aquisição volumétrica e cortes axiais com colimação 

de 5 mm (no aparelho helicoidal), após contraste iodado administrado por via 

venosa, para avaliação do mediastino, e com cortes entre 0,6mm e 1mm de 

espessura e 8 a 12mm de intervalo, com técnica de alta resolução, para avaliação 

do parênquima pulmonar. Os parâmetros de picoquilovoltagem (kVp) e de 

miliamperagem (mAs) foram ajustados seguindo os princípios ALARA (SOCIETY OF 

PEDIATRIC RADIOLOGY, 2002; WILLIS & SLOVIS, 2004), com mAs entre 30 e 100 

e kVp de 120. 

 Nos casos em que houve necessidade de sedação, esta foi realizada com 

solução oral de hidrato de cloral a 16%, em dose única de 80 mg/kg. 
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 As tomografias computadorizadas foram analisadas tendo em vista os 

achados radiológicos descritos pela literatura brasileira (SOUZA et al., 2002; 

PEREIRA-SILVA et al. 2005), e posteriormente tabelados (Tabela 1).  

A descrição dos termos empregados (SILVA et al, 2010), está no apêndice 1. Os 

exames foram sempre analisados por dois radiologistas, de forma independente, e 

os casos discordantes resolvidos por consenso. 

As variáveis estudadas foram: 

a) Idade e sexo 

b) Concomitância de achados radiológicos múltiplos 

c) Consolidações/atelectasias 

d) Escavações 

e) Nódulos: tamanhos, tipos 

f) Opacidades em vidro fosco 

g) Linfonodomegalias mediastinais ou hilares, com ou sem calcificação 

h) Doença do espaço aéreo 

i) Sinais de obstrução das vias aéreas superiores 

j) Complicações locais 

k) Complicações sistêmicas 

A disseminação broncogênica foi descrita como sendo a presença de 

nódulos do espaço aéreo, de nódulos centrolobulares e de imagem de 

árvore em brotamento. 
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 Análise dos dados: Este trabalho é descritivo. As variáveis contínuas foram 

descritas como média ± desvio-padrão ou mediana e intervalo interquartílico. As 

variáveis categóricas foram expressas como número de casos e percentuais. 

 

 

5. RESULTADOS 

 Foram avaliados 20 casos, 12 (60%) do sexo masculino e oito ( 40%) do sexo 

feminino, com idades variando de um a 36 meses (média de 18 meses). Em todos 

os 20 casos estudados os achados radiológicos foram múltiplos e variados, sendo 

bilaterais em 18 casos (90%) (Tabela 1), descritos a seguir. 
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Tabela 1 . Achados na TC de alta resolução e avaliação do medi astino após o emprego de contraste venoso . 
M: masculino, F: feminino. CL: centrolobular, AB: árvore em brotamento, M: miliar. CH: centro hipodenso; Cal: calcificações, Hom: homogêneo. Os números referem-se ao número de sítios afetados (lobos) 
ou ao número de escavações ou linfonodos. "---": Não houve ou não se aplica. 
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Descrição das complicações locais 
Descrição das 
complicações 

sistêmicas 

1 8 F Sim Sim 3 3 Sim CL 2-4 Sim 5 CH 2 Sim Sim Fistula tráqueo-esofágica. Meningite 

2 3 F Sim  Sim 2 2 Sim CL 5-10 Sim 5 CH 1 --- Sim Múltiplas bolhas. Meningite 

3 12 M Sim  Sim 1 --- --- --- --- --- 2 Cal 2 --- Sim --- --- 

4 12 M Sim  Sim 2 --- --- --- --- --- 3 CH --- --- Sim Pneumotórax. --- 

5 3 M Sim  Sim 2 1 --- --- --- Sim 6 CH 1 --- ---               Banda parenquimatosa Cardiomegalia 

6 5 M Sim  Sim 6 1 Sim CL 5-10 --- 4 Cal 3 Sim Sim                                 --- --- 

7 5 M Sim  Sim 3 3 Sim M e CL 2-4 --- 6 CH 1 Sim --- Bolhas. Meningite 

8 24 M Sim  Sim 2 --- --- --- --- --- 5 CH --- --- --- Espessamento e derrame pleural. --- 

9 6 F Sim  Sim 1 1 Sim CL e AB 2-4 --- 3 Cal 1 Sim --- Bronquiectasias e escavações. --- 

10 8 F Sim  Sim 3 --- --- --- --- Sim 6 CH 1 --- Sim --- Meningite 

11 21 F Sim  Sim 2 2 Sim CL e AB 2-4 Sim 6 Cal 1 --- --- Múltiplos cistos, enfisema e escavações. --- 

12 28 M Sim  Sim 3 --- Sim CL 2-4 Sim 2 CH/Cal --- Sim Sim --- --- 

13 36 M Sim  Sim 2 --- --- --- --- Sim 4 Hom 1 --- Sim Bronquiectasias de tração. --- 

14 3 F Sim  Sim 4 2 --- --- --- Sim 6 CH 1 --- Sim Perfuração do esôfago, escavações, bolhas, 
bronquiectasias. --- 

15 1 M Sim  Sim 3 2 Sim CL 5-10 Sim 4 Cal 1 --- Sim --- --- 

16 5 M Sim  Sim 3 --- Sim CL 5-10 --- 2 CH --- --- --- --- --- 

17 7 F Sim  Esq 2 1 --- --- --- --- 2 CH 1 --- Sim --- --- 

18 12 M Sim  Sim 1 --- --- --- --- --- 4 CH/Cal 2 --- Sim --- --- 

19 22 F Sim  Sim 2 --- --- --- --- --- 3 CH/Cal 2 --- Sim Bolhas, enfisema. --- 

20 5 M Sim  Dir 2 --- --- --- --- --- 4 CH/Cal 1 --- Sim --- --- 
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5.1. LINFONODOMEGALIAS 

 Todos os vinte (100%) pacientes tinham linfonodomegalias, sendo este o 

principal achado radiológico (Figuras 1 e 2). Em nove (40%) pacientes as 

linfonodomegalias eram calcificadas (Figura 3) e em oito (45%) pacientes causavam 

compressão brônquica direta. A frequência de comprometimento da cadeia 

paratraqueal direita foi de 95% (19 pacientes). O acometimento pré-traqueal foi 

observado em 15 (75%) pacientes e o acometimento infracarinal em 13 (65%) 

pacientes. Em 14 (70%) pacientes as linfonodomegalias tinham o centro hipodenso 

após o uso do meio de contraste, sugerindo edema acentuado ou necrose. 

 

 

Figura 23. Linfonodomegalias com realce heterogêneo pós -contraste, pré e 
paratr aqueais e pré carinais, comprimindo estruturas vasc ulares e reduzindo 
o calibre dos brônquios interlobares.  

Figura 22. Lin fonodomegalias pré e paratraqueais com 
centro hipodenso, comprimindo vias aéreas, determin ando 
atelectasia dos lobos superiores, notadamente à dir eita. 
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5.2 CONSOLIDAÇÕES 

         As consolidações do espaço aéreo, com ou sem componente atelectásico, 

foram observadas em todos os 20 pacientes (Figuras 4 e 5), sendo que a 

consolidação pseudotumoral com aspecto de massa foi vista em apenas 10% 

(Figura 6). Em 15 (75%) casos a consolidação era lobar e em doze (60%) tinha um 

componente atelectásico associado. Um único caso ( 10%) tinha atelectasias  

subsegmentares  isoladas. 

 

Figura 25. Caso 6 em A e B : consolidação no lobo inferior dir eito com escavação de permeio, janela 
para mediastino e parênquima respectivamente. Caso 7 em C: nódulos miliares, consolidação no LID 
com escavação, e bolha na língula.  

A BB  C 

Figura 24.Calcificações linfonodais e parenquimatosas, determinando 
obstrução de vias aéreas e atelectasias lobares com pressivas (setas).  

A B C 
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5.3 ESCAVAÇÕES 

 Observaram-se escavações em 10 (50%) pacientes, sendo que em sete 

(35%) casos estas escavações encontravam-se de permeio a consolidações 

(Figuras 4, 7, 8 e 9). Em um lactente de seis meses havia uma escavação e 

opacidades retráteis, acompanhadas de sinais de processo inflamatório/infeccioso 

agudo em doença pulmonar crônica (bronquiolectasias/faveolamento) (Figura 10). 

Figura 27. Forma de apresentação pseudotumoral (com efeito de massa) . 

Figura 26. Consolidação na  forma broncopneumônica, e dissemin ação broncôgenica contralateral, 
Caso 14 em A: consolidação do lobo inferior direito . Caso 15 em B: consolidações e opacidade s 
nodulares bilaterais. Em C, caso 6: consolidação do lobo inferior direito, com nódulos do espaço aéreo,  
no lobo médio e na língula. 

B C A 

A B C 
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Figura 29. Escavações de permeio a consolidações. Caso 1 , em A  e B consolidação  do lobo 
inferior direito com escavação de permeio, evidenci ando na janela para parênquima (A) nódulos 
centro lobulares no segmento apical lobo inferior e squerdo. C e D, mesmo caso, a pós 
contraste, cortes axiais nos segmentos basais.  

Figura 28. Escavações de permeio a consolidações nos 
lobos inferiores e nódulos do espaço aéreo 
difusamente distribuídos (caso 15).  
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Figura 30. Caso 17, em A, B e C, consolidação no lobo superior  esquerdo, com escavação, 
linfonodomegalias paratraqueais a esquerda e hilare s deste lado, redução da luz brônquica. Janela 
de parênquima em D; Reformatação coronal em E e F.  

C D 

A
A 

B 
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           As escavações parenquimatosas associaram-se a achados radiológicos 

compatíveis com disseminação intrabrônquica (nódulos de espaço aéreo, nódulos 

centrolobulares e aspecto de árvore em brotamento) e consolidação pneumônica, 

resultantes da progressão da doença a partir do foco de Ghon (Figura 5 e 11). 

 

 Em um dos pacientes com necrose cavitária de permeio à consolidação (caso 

2) houve progressão para extensas lesões bolhosas lobares (Figuras 12 e 13) e para 

meningoencefalite como complicação sistêmica (Figura 14). Houve, nos exames de 

Figura 32. Caso 12 Disseminação intrabrônquica, nódulos centrolobulares  nos lobos 
superior e inferior direitos.  

Figura 31. Caso 9. Observa -se escavação, opacidades retráteis 
com bronquiolectasias/faveolamento no lobo superior  direito ; 
espessamento do interstício perihilar no lobo super ior direito, 
nódulos centro lobulares e árvore em bro tamento nos lobos 
superiores.  
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tomografia de controle, completa remissão do quadro radiológico  após o tratamento 

(Figura 15). 

 

 

 

 

A 
A 

B 

Figura 34. Caso 2.Extensas lesões bolhosas  no lobo inferior direito: Em A radiografia 
digital e em B reformatações coronal e sagital.  

Figura 33. Caso 2 .Extensas lesões bolhosas no lobo inferior d ireito.  
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Figura 36. Continuação do caso 2 . Remissão completa das lesões após o tratamento ad equado: 
5 meses após primeiro exame.  

Figura 35. Complicação sistêmica  do caso 2 : 
meningoencefalite. Em A e B: sem contraste 
venoso, com lesão nodular espontaneame nte 
densa no núcleo caudado esquerdo (setas 
pretas). Em C e D: após o contraste, observa- se 
lesões de realce anelar no núcleo caudado direito
(seta vermelha) e hemisfério cerebelar direito
(seta azul).  

A
Q 

C D 

B 
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 Em outro caso (caso 11) havia cistos de paredes finas, difusamente 

distribuídos e enfisema centrolobular. No caso 19 observaram-se cistos isolados 

(ambos Figura 16). Ao todo observamos cinco (25%) casos contendo cistos, 

enfisema e bolhas.  

 

5.4. NÓDULOS 

 Nódulos pulmonares disseminados foram vistos em nove (45%) pacientes, 

com diâmetro entre 5 e 10 mm em quatro pacientes (20%) (Figura 17), e diâmetro de 

2 a 4 mm em cinco (25%) pacientes (Figura 18). Em cinco destes nove pacientes 

houve associação com atenuação em vidro-fosco. Em apenas um caso havia 

nódulos miliares (Figura 19). A presença dos nódulos miliares sugeria a 

disseminação direta por via hematogênica, corroborado pelo acometimento de 

outros órgãos, como o sistema nervoso central (SNC), o que ocorreu em 6 (30%) 

dos nossos pacientes (Figuras 14 e 20). 

 

A B C 

Figura 37. Em A: Áreas de atenuação em vidro  fosco nos lobos superiores, com área de enfisema no  
segmento anterior do lobo superior direito. Em B: ci stos dispersos e con solidações nos lobos 
inferiores. Em C (caso 19): atelectasia do lobo inferior direito e cistos de pa redes finas, isolados, no 
lobo inferior esquerdo.  
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Figura 40. Caso 7: Nódulos miliares em A. Co nsolidações no lobo inferior direito e 
em B, no lobo médio, com escavações.  

Figura 39. Nódulos pulmonares disseminados (2-4 mm). 

Figura 38. Caso 15: Nódulos pulmonares disseminados (5-10 mm).  
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5.5. APRISIONAMENTO AÉREO 

 Ocorreu aprisionamento aéreo em 16 (80%) pacientes. A distribuição desta 

alteração foi geralmente segmentar ou lobar no máximo, sendo que em cinco (25 %) 

pacientes houve comprometimento de mais de um lobo (Figura 21). 

 

5.6. OUTROS ACHADOS E COMPLICAÇÕES 

 Outros achados e complicações locais encontradas foram bronquiectasias, 

bronquiolectasias, derrame e espessamento pleural (um caso), pneumotórax (um 

Figura 41. Meningoencefalite: Em A (caso 1), 
realce nodular frontal direito e cerebelar 
esquerdo (setas). Em B (caso 7) a evolução com 
hidrocefalia e real ce das cisternas da base, 
mesmo em tratamento. 

Figura 42. (Caso 18) . Em A:  áreas de aprisionamento  aéreo no lobo médio e língula (setas). Em B  (caso 2) : 
aprisionamento áereo nos lobos superiores, notadame nte no direito (seta).  
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caso), bolhas e focos de enfisema em cinco (25%) pacientes, e perfuração de 

esôfago em dois (10%) pacientes. As complicações sistêmicas foram 

predominantemente meningoencefalites em 4 (20%) pacientes. Houve um caso de 

cardiomegalia. As complicações estão descritas na Tabela 2. 

 Frequência % 
Ausente  11 55,0 

Escavações persistentes 3 15,0 

Bolhas, enfisema, cistos 5 25,0 

Bronquiectasias 3 15,0 

Espessamento e derrame pleural 1             5,0 

Fistula traqueo-esofágica 1 5,0 

Perfuração do esôfago 1 5,0 

Pneumotórax 1 5,0 

Total 26 130 

Obs. Houve mais de uma complicação por paciente. 

Tabela 2. Descrição e frequência das complicações locais.  
 

 

Em 19 (95%) pacientes o tratamento foi instituído imediatamente após o 

diagnóstico radiológico por tomografia computadorizada. Somente em um paciente o 

diagnóstico radiológico foi feito após o início do tratamento medicamentoso. 



 

6. DISCUSSÃO 

 Crianças com tuberculose têm respostas fisiopatológicas e imunológicas 

diferentes das dos adultos (PENG et al., 2011). Entender a progressão 

fisiopatológica da doença é essencial para a compreensão da patogênese dos 

achados radiográficos (GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007). 

 Muitas variáveis, incluindo o inóculo, a virulência do organismo, a 

competência imunológica e a idade do paciente, determinam a predileção por certos 

locais do pulmão e o aspecto da radiografia de tórax (GRIFFITH-RICHARDS et al., 

2007). 

 A maior parte dos casos de tuberculose pulmonar em crianças é primária 

(JEONG & LEE, 2008; PEREIRA et al., 2009). No entanto, a aparência radiográfica 

da tuberculose primária pode confundir-se com a da tuberculose pós-primária, ou do 

tipo adulto, e o único preditor acurado da aparência radiográfica é a competência 

imune do paciente e não o tempo adquirido da doença (JEONG & LEE, 2008). 

 O diagnóstico de TB em crianças é difícil, impreciso e confirmado em menos 

de 40% dos casos (THERON & ANDRONIKOU, 2005). A confirmação microbiológica 

é difícil, pois crianças não expectoram e a tuberculose é com frequência 

paucibacilar. A tuberculose infantil é uma grande imitadora; as crianças estão, com 

frequência (65-95%), assintomáticas, têm achados clínicos inespecíficos e têm tosse 

não produtiva. O lavado gástrico é de difícil obtenção e tem baixo rendimento (30-

40%). A sensibilidade da prova tuberculínica é baixa, por anergia, por 
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imunodepressão, causado por HIV, por exemplo ou porque sua reatividade é tardia 

em relação aos sintomas (THERON & ANDRONIKOU, 2005). 

 O sistema de escore preconizado no Brasil para o diagnóstico de tuberculose 

apresenta sensibilidade e especificidade elevadas para o diagnóstico de TB em 

crianças HIV-negativas. Na tuberculose pulmonar infantil, no entanto, a sensibilidade 

da pesquisa de BAAR no lavado gástrico é de 10-15% e a da cultura de 30-50%. A 

broncoscopia, nestes casos, pode ser útil, embora o seu rendimento não seja 

superior à coleta de três amostras de lavado gástrico (LG). A indução de escarro é 

um procedimento pouco invasivo e tem mostrado rendimento superior ao do LG 

(SANTOS et al., 2011). 

 Sendo a TB pulmonar infantil tipicamente paucibacilar e não cavitária, a 

confirmação bacteriológica é alcançada em apenas 30-40% dos casos. Além disso, 

a obtenção de escarro em crianças frequentemente é improdutiva, tendo em vista a 

necessidade de força física e cooperação para produzir uma amostra de escarro 

adequada. Assim, o LG, mesmo com o baixo rendimento citado, continua sendo o 

principal método de obtenção de material para cultura nesta população (SANTOS et 

al., 2011). 

 Ainda que a confirmação microbiológica venha a ser tentada, e buscado o 

auxílio da prova tuberculínica, o diagnóstico de tuberculose nesta faixa etária 

depende da anamnese meticulosa, de uma completa busca de contatos e da 

inestimável contribuição das imagens radiológicas (MARAIS et al., 2004; KIM et al., 

2006; JEONG & LEE, 2008; SANTOS et al., 2011). As imagens são importantes 

também para a conduta: na presença de uma prova tuberculínica reativa e de uma 

história positiva de contato, é a radiografia que decidirá se a criança deve receber 
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quimioprofilaxia secundária ou tratamento completo. Radiografias convencionais 

podem mostrar a doença parenquimatosa, em sua forma "intersticial" ou de 

"acometimento do espaço aéreo". No entanto, as linfonodomegalias mediastinais 

são tidas como a "impressão digital" da tuberculose pulmonar primária. O 

diagnóstico, neste contexto, depende da presença de linfonodos hilares ou 

mediastinais aumentados, o que demonstra a importância das imagens. A 

positividade da prova tuberculínica pode tardar muito em relação à instalação de um 

quadro radiográfico exuberante em crianças pequenas com tuberculose ativa e 

fulminante (PENG et al., 2011). 

 As radiografias de tórax não são um bom indicador de tuberculose em 

crianças pois sua sensibilidade não passa de 40%. Isto pode ter consequências 

desastrosas nas crianças com história de contato, nas quais as radiografias normais 

levam à instituição da quimioprofilaxia secundária com isoniazida isolada e não do 

tratamento completo com quatro drogas. As TC são superiores às radiografias 

convencionais e podem detectar a doença em crianças cujas radiografias são 

normais ou equívocas. A TC é considerada o exame de escolha para a detecção de 

linfonodos no tórax. As desvantagens consistem na alta dose de radiação e a 

necessidade de meio de contraste e, às vezes, de sedação. Nem sempre a TC é 

disponível. As TC mostram linfonodomegalias em 60% dos casos de TB com 

radiografias de tórax normais  (PENG et al., 2011). 

 Mesmo na ausência de reação à prova tuberculínica, a OMS recomenda que 

a TB seja diagnosticada pelas radiografias e pela história de contato. Entretanto, 

lesões sutis do parênquima e dos linfonodos mediastinais são mais facilmente 

reveladas pelas TC de tórax que pelas radiografias (PENG et al., 2011). 
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 As TC são o padrão-ouro para demonstrar linfonodomegalias, uma vez que 

esta técnica permite a detecção de linfonodos de menor tamanho (THERON & 

ANDRONIKOU, 2005). As TC podem revelar também calcificações, nódulos 

broncogênicos e complicações como estreitamentos, enfisema e derrame pleural. As 

TCAR podem revelar nódulos parenquimatosos miliares ou broncogênicos em 

pacientes sem qualquer evidência destas alterações nas radiografias convencionais 

de tórax. Os estudos sobre os achados radiográficos da TB em crianças foram 

poucos nos últimos 35 anos (AMODIO et al., 1986; LAMONT et al., 1986; LEUNG et 

al., 1992; DELACOURT et al., 1993; JAMIELSON & CREMIN, 1993; SCHAAF et al., 

1993; VALLEJO et al., 1994; BOURLIERE-NAJEAN et al., 1995; GOMEZ-

PASTRANA DURAN et al., 1996; KIM et al., 1997; KIM et al., 1998; UZUM et al., 

2003; VAN HEST et al., 2004; SKEVAKIS & KAFETZIS, 2005; THERON & 

ANDRONIKOU, 2005; KIM et al., 2006; GONZÁLEZ & PAWLUK., 2007; GRIFFITH-

RICHARDS et al., 2007; PEREIRA et al., 2009; PENG et al., 2011). 

 Apesar da existência destes trabalhos sobre as imagens radiológicas da 

tuberculose da infância, o presente estudo só pode ser comparado aos que 

utilizaram tomografia computadorizada e analisaram a mesma faixa etária. Entre 

estes, os estudos de Delacourt e colaboradores (1993), de Kim e colaboradores 

(2006), de Pereira e colaboradores (2009), e de Peng e colaboradores (2011) são os 

mais próximos, embora o de Pereira e colaboradores (2009) tenha analisado apenas 

quatro casos e o de Peng e colaboradores( 2011) tente estabelecer diferenças entre 

as imagens de tuberculose e pneumonia comunitária. No presente estudo, os 

achados radiológicos são bastante semelhantes aos observados nos estudos 

citados, sendo apenas o nosso percentual de escavações maior. Também a 

descrição de apenas 5% de comprometimento pseudotumoral contra os 59% 
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encontrados por Kim e colaboradores (2006) deveu-se ao fato de foi considerado 

neste estudo apenas o caso que nos foi enviado como sendo de tumor de 

mediastino, e não os demais que tinham processo expansivo com efeito de massa, 

caso em que teríamos um percentual semelhante. 

Linfonodomegalias 

 As linfonodomegalias, com ou sem anormalidades parenquimatosas, são o 

apanágio da tuberculose primária da infância (MARAIS et al., 2004). O aumento de 

linfonodos intratorácicos não é comum na pneumonia comunitária, nas quais o 

achado mais frequente é do de consolidação do espaço aéreo com distribuição lobar 

ou segmentar (PENG et al., 2011). Na tuberculose é frequente a presença de 

linfonodos calcificados ou com necrose central, mas estes linfonodos são de difícil 

visualização em radiografias convencionais (PENG et al., 2011). Além disso, as 

radiografias simples são relativamente insensíveis para detectar a presença de 

linfonodomegalias, que são os achados mais importantes e frequentes tuberculose 

infantil (ANDRONIKOU & WIESELTHALER, 2004). 

 A interpretação das radiografias está, no que diz respeito à detecção de 

linfonodomegalias, sujeita a grande variação inter e intra-observador. Nas 

radiografias simples, as linfonodomegalias são vistas nas incidências em AP como 

uma densidade lobulada que ocupa o hilo, que assume um aspecto de convexidade 

voltada para o parênquima. A presença do timo pode ocultar ou confundir-se com os 

linfonodos. A presença, o contorno e o calibre da traqueia podem ser úteis para 

determinar a presença de linfonodos mediastinais. As radiografias laterais mostram 

as linfonodomegalias como densidades lobuladas em situação posterior ao brônquio 

intermédio (ANDRONIKOU & WIESELTHALER, 2004). 
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 Na tuberculose infantil, a incidência de linfonodomegalias nas radiografias de 

tórax varia de 63 a 95%. Os linfonodos mais acometidos são os hilares e 

paratraqueais direitos, que são os linfonodos de drenagem dos lobos inferior e 

superior do pulmão direito (GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007).No início, os 

linfonodos podem estar mal delimitados, em decorrência da inflamação do 

parênquima circunjacente (MARAIS et al., 2004). Mesmo mais tarde, a sua 

visualização não é fácil, exigindo incidências em AP e perfil. As complicações locais 

das linfonodomegalias decorrem da compressão mecânica das vias aéreas, ou da 

infiltração local pelo processo mórbido. A compressão da traqueia e dos brônquios é 

frequente (MARAIS et al., 2004). 

 Leung e colaboradores (1992) em um estudo das radiografias de tórax de 191 

pacientes tuberculosos com 20 dias a 15 anos de idade, verificaram que as 

linfonodomegalias hilares ou mediastinais eram a anormalidade mais comum nessa 

faixa etária, representando o segundo sítio de progressão da doença, após as 

consolidações. Crianças com idade de até três anos tinham uma prevalência maior 

de linfadenopatia (100%) e uma menor prevalência de anormalidades 

parenquimatosas (51%), quando comparadas com crianças de quatro a 15 anos de 

idade. Na série destes autores, a linfonodomegalia como a única manifestação da 

tuberculose pulmonar primária foi uma característica da primeira infância, ocorrendo 

em 49% dos casos. Nas crianças maiores e nos adolescentes, tal achado ocorreu 

apenas em 9% (LEUNG et al., 1992). 

 Lamont e colaboradores (1986) avaliaram os padrões das radiografias 

convencionaisde 60 crianças com até 12 meses de idade. Para estes autores, as 
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linfonodomegalias são, mesmo nas radiografias convencionais, as lesões mais 

comuns na tuberculose pulmonar da infância (62%). 

 Kim e colaboradores (2006) descreveram os achados de 25 radiografias 

convencionais e de 17 TC obtidas entre 1991 e 2003 de 25 crianças consecutivas 

com diagnóstico de tuberculose em um hospital universitário da Coreia. As 

radiografias de tórax mostraram linfonodomegalias em 72% dos pacientes.O 

abaulamento do mediastino (sugerindo linfonodomegalia mediastinal ou hilar) foi 

observado nas radiografias de 18 dos 25 (72%) pacientes. Houve dificuldade em 

discernir entre lesões parenquimatosas próximas ao hilo e as próprias 

linfonodomegalias. Havia hiperinflação do pulmão ("aprisionamento aéreo") em oito 

(32%)pacientes, estreitamento brônquico em quatro (16%)  e atelectasia em quatro 

(16%) dos 25 pacientes, sendo todos estes achados complicações comuns da 

linfonodomegalia tuberculosa . 

 Nesse estudo, linfonodomegalias mediastinais e hilares foram observadas em 

todos os 17 pacientes submetidos a TC (KIM et al., 2006). Nas TC contrastadas, os 

linfonodos mostravam baixa atenuação central e intensificação periférica em todos 

os pacientes. Os linfonodos paratraqueais e subcarinais foram os mais 

frequentemente acometidos (n=13, para estas duas localizações, 76%). 

Linfonodomegalias hilares direitas foram observadas em 10 dos 17 pacientes (59%). 

Linfonodomegalias hilares direitas foram observadas em nove (53%) e 

linfonodomegalias hilares esquerdas em sete (41%) dos 17 pacientes. Em dois 

(10%) pacientes os linfonodos aumentados continham calcificações.Complicações 

das vias aéreas também foram observadas frequentemente nas TC. Estenoses dos 

brônquios foram observadas em 11 (65%) pacientes, em associação com 
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linfonodomegalia peribrônquica adjacente. Um paciente tinha bronquiectasias (KIM 

et al., 2006). 

 Em todos os 17 pacientes que as realizaram, as TC forneceram informações 

adicionais, que não podiam ser observadas nas radiografias convencionais, entre as 

quais a presença de linfonodomegalia mediastinal (4 casos); confirmação da 

linfonodomegalia (13 casos); evidenciação de necrose central nos linfonodos 

aumentados (17 casos); calcificação no interior dos linfonodos aumentados (2 

casos); e estenose bronquial distal (7 casos). Em quatro (24%) pacientes o 

diagnóstico de tuberculose foi sugerido apenas depois que a TC revelou linfonodos 

aumentados com necrose central (KIM et al., 2006). 

 Nas radiografias de acompanhamento, as linfonodomegalias e as lesões 

parenquimatosas diminuíram de tamanho em 17 (74%) dos 23 exames um mês 

após o início do tratamento antituberculoso. Em dois pacientes, a linfonodomegalia 

residual persistiu por mais de um ano. Novas calcificações foram observadas aos 

seis meses em quatro dos 17 pacientes. Nas radiografias de acompanhamento, a 

estenose brônquica, observada em quatro pacientes na radiografia inicial, melhorou 

em todos eles. Nesse estudo, a TC delineou em quatro pacientes linfonodomegalias 

totalmente insuspeitas nas radiografias de tórax. A TC portanto pode ser útil para o 

diagnóstico da tuberculose quando os achados da radiografia de tórax são 

inconclusivos (KIM et al., 2006). 

 Griffith-Richards e colaboradores (2007) avaliaram os achados clínicos e 

radiológicos das radiografias simples de 10 crianças entre três meses e 15 anos, 

todas elas com escavações por TB. Ao descrever os padrões de escavação, os 

achados radiológicos associados e a sua correlação com os achados clínicos, estes 
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autores procuraram agrupar as lesões de acordo com a possível patogênese. As 

crianças foram divididas em três grupos, com base nos achados radiográficos. O 

primeiro deles era de crianças mais velhas, com tuberculose pulmonar do tipo 

adulto, pós-primária, que evoluíram bem com o tratamento. O segundo grupo era de 

crianças incapazes de deter a progressão do foco primário de Ghon, o que deu 

origem a doença parenquimatosa grave, com múltiplas cavidades e evolução grave. 

O terceiro grupo era formado por crianças com linfonodomegalias e suas 

complicações. Segundo estes autores, os recém-natos e crianças de até três anos 

de idade têm maior prevalência de linfonodomegalias e menor prevalência de 

anormalidades do parênquima. Este fato, somado ao pequeno calibre de suas vias 

aéreas, torna estas crianças mais vulneráveis ao desenvolvimento de TB 

linfobrônquica. 

 A compressão das pequenas vias aéreas dos lactentes pode determinar 

obstrução brônquica e aprisionamento aéreo, com sibilos e diminuição do murmúrio 

vesicular (SKEKAVI & KAFETZIS, 2005; KIM et al., 2006).A compressão das vias 

aéreas por linfonodos mediastinais aumentados é especialmente comum em 

crianças com menos de cinco anos de idade. O deslocamento e a compressão da 

árvore traqueobrônquica e o alargamento do ângulo formado pela carina podem ser 

observados em radiografia simples obtidas com alta quilovoltagem (ANDRONIKOU 

& WIESELTHALER, 2004; MARAIS et al., 2004). Para crianças cujos sintomas 

sugerem o comprometimento das vias aéreas, a TC de tórax pode estar indicada 

para identificar linfonodos comprimindo as vias aéreas de pacientes, mesmo quando 

não há febre (PENG et al., 2011). 
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 O comprometimento das vias aéreas por compressão extraluminal é, pois, 

uma conhecida complicação da linfonodomegalia na TP primária. Se a via aérea 

sofre uma obstrução parcial, pode estabelecer-se um efeito valvular que dá origem a  

hiperinflação distal. Se a via aérea é completamente obstruída, o ar é reabsorvido, 

dando origem ao colapso do parênquima pulmonar, onde uma pneumonia caseosa 

destrutiva pode instalar-se, com abaulamento de cissuras e cavitações (GRIFFITH-

RICHARDS et al., 2007). No estudo de Kim e colaboradores (2006) as radiografias 

realizadas (25) mostraram hiperinflação do pulmão ("aprisionamento aéreo") em oito 

(32%), estreitamento brônquico em quatro (16%) e atelectasia em quatro dos 25 

pacientes (16%). A TC mostrou estenose brônquica associada a linfonodomegalias 

em 65% e hiperinsuflação do parênquima em 47% dos pacientes. Estas 

complicações das vias aéreas foram mais comuns entre lactentes do que em 

crianças mais velhas. 

 A estenose brônquica ocorreu em 37% dos pacientes do estudo de Kim e 

colaboradores (1997). A estenose brônquica, já observada em quatro pacientes na 

radiografia inicial, melhorou em todos eles nas radiografias de acompanhamento 

(KIM et al., 2006). 

 Os linfonodos tendem também a erodir as estruturas adjacentes, causando 

perfurações do esôfago, fístulas broncopleurais (GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007), 

traqueoesofágicas ou broncoesofágicas; quilotórax; e paralisia do diafragma. 

É possível a disseminação intrabrônquica, quando um destes linfonodos necrosa e 

drena o seu conteúdo para a árvore traqueobrônquica. Raramente a consolidação 

pneumônica que se segue à penetração do material caseoso na árvore brônquica 

deve-se quase que exclusivamente à hipersensibilidade. Neste caso, o infiltrado 
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tende a resolver sem sequelas, isto é, sem escavações ou fibrose (MARAIS et al., 

2004). No entanto, a TC detecta estas complicações das vias aéreas melhor que as 

radiografias. Em sete de 11 pacientes com estenose brônquica, Kim e colaboradores 

(2006) observaram, na TC, estenoses brônquicas distais que não tinham sido 

detectadas pelas radiografias. A redução do volume pulmonar, acompanhada de 

fibrose, foi observada em três dos 18 pacientes, aos seis meses (KIM et al., 2006). 

 É bem estabelecido que as TC detectam ou confirmam as linfonodomegalias. 

Delacourt e colaboradores (1993), em sua série de 15 crianças com infecção 

tuberculosa e radiografias de tórax normais, encontraram linfonodomegalias em 60% 

dos pacientes submetidos a TC. Em TC com contraste, a linfonodomegalia 

tuberculosa é vista como linfonodos aumentados em tamanho com centros de baixa 

atenuação, em decorrência da necrose caseosa e da intensificação da borda 

periférica, que representauma hipervascularização inflamatória . 

 Pereira e colaboradores (2009) estudaram os achados tomográficos de quatro 

crianças (três meninos e uma menina) entre três e 14 anos, no Rio de Janeiro. 

Todas as crianças tinham feito radiografias que revelavam consolidação lobar, com 

abaulamento das cissuras similar ao produzido por pneumonias por Klebsiella. 

Nenhuma delas tinha sintomas respiratórios importantes. As tomografias mostraram 

linfonodos pré-carinais, infracarinais e para-hilares à direita, alguns deles com 

hipodensidade central e calcificação periférica. Para estes autores a tomografia 

computadorizada de tórax apresenta vantagens sobre as radiografias convencionais 

e pode detectar tuberculose em pacientes com radiografias normais e equívocas. A 

linfonodomegalia hilar ou mediastinal foi a anormalidade mais frequente na faixa 

etária menor que três anos. As linfonodomegalias eram preferentemente 
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infracarinais. Todos os linfonodos tinham necrose central e, em dois casos, 

calcificações periféricas. Atelectasia e enfisema foram observados em dois 

pacientes. 

 Peng e colaboradores (2011) estudaram 26 pacientes com tuberculose (12 

meninas e 14 meninos) entre um e 14 anos de idade (em média 8 anos) com 

radiografias e TC feitas com intervalo não superior a um mês. Todas tinham história 

de contato com paciente com TB. Dez pacientes tinham cultura positiva do escarro. 

O diagnóstico dos outros 16 casos foi dado por consenso. Compuseram o grupo 

controle outros 20 pacientes com idades entre um e sete anos (dez meninos e dez 

meninas), que tinham realizado TC e radiografias em razão de complicações de 

pneumonias comunitárias por pneumococos (17 casos), estafilococos (3 casos) e 

pseudomonas (1 caso). Nas radiografias, estes autores puderam observar que, em 

comparação com os exames de crianças com pneumonia, os das crianças 

tuberculosas tendiam a mostrar menor número de opacidades focais e derrames 

pleurais e maior número de alargamentos do hilo e nódulos calcificados. Nas 

tomografias computadorizadas, estes autores puderam observar que as 

linfonodomegalias hilares (>6 mm) foram menos comuns no grupo controle (dois 

entre 20) que no tuberculoso (onze entre 26); que as linfonodomegalias do 

mediastino (>6 mm) foram menos comuns no grupo controle (quatro entre 20) que 

no tuberculoso (dez entre 26); que os nódulos calcificados do mediastino e do hilo 

foram menos comuns no grupo controle (nenhum dos 20) que no tuberculoso (nove 

entre 26); e que a necrose dos linfonodos só se observou em três dos 26 pacientes 

do grupo tuberculoso. Segundo estes autores, portanto, e em comparação com as 

TC feitas em crianças com pneumonia, a TC do grupo tuberculoso mostrou mais 

nódulos, mais opacidades focais e segmentares, menos cavidades, mais 
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linfonodomegalias (>6 mm) hilares e mediastinais, mais linfonodos calcificados ou 

com necrose central, e menos derrames pleurais. Em 13 dos 26 pacientes com 

tuberculose não havia, nas radiografias, qualquer evidência de lesão pulmonar ou 

derrame pleural. No entanto, as TC mostraram linfonodomegalias hilares ou 

mediastinais em oito destes 13 pacientes, evidenciando também em dois deles a 

presença de nódulos pulmonares. Portanto, o diagnóstico de oito dentre 13 

pacientes seria falso-negativo se as TC não tivessem sido empregadas. Por outro 

lado, a alargamento do mediastino foi apontado em 24 dos 26 pacientes pelas 

radiografias, mas apenas dez destes 26 pacientes tinham linfonodomegalias do 

mediastino nas TC. As TC mostraram nódulos mediastinais calcificados em nove dos 

26 pacientes, presentes em apenas uma das 26 radiografias.  Os autores concluíram 

que as TC são úteis para identificar as linfonodomegalias mediastinais que estão, 

quase sempre, ocultas pela sombra tímica nas radiografias de tórax das crianças. O 

uso da TC pode reduzir o tempo entre o início da doença e o tratamento correto. 

 Santos e colaboradores (2011) estudaram retrospectivamente 52 crianças 

tuberculosas, com menos de 15 anos, internadas no Serviço de Pediatria do Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), entre janeiro de 2002 e setembro de 2007. 

Dentre os 33 pacientes com TB pulmonar, o padrão mais frequente das radiografias 

convencionais foi de consolidação pulmonar (17/ 33 casos - 51,5%), seguido de 

derrame pleural (8/ 33 casos - 24%) e da associação de ambos (5/33 - 15%). 

Adenopatias hilares estavam presentes em apenas três (9%) dos 33 pacientes. 

Nota-se, neste estudo, a baixa sensibilidade das radiografias para um achado tão 

comum como as linfonodomegalias. 
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 Em um estudo de revisão da casuística, feito na África do Sul por Andronikou 

e Wieselthaler (2004), havia linfonodomegalias na maior parte das crianças com 

suspeita de tuberculose. Os linfonodos subcarinais foram os mais comuns, mas 

geralmente havia múltiplos locais envolvidos pelas linfonodomegalias. Segundo 

estes autores, o emprego de meio de contraste é importante, para a distinção entre 

os linfonodos e as imagens correspondentes a vasos sanguíneos normais. Foi difícil, 

mesmo com contraste, distinguir entre o timo e os linfonodos paratraqueais direitos e 

mediastinais anteriores. Nessa distinção, ajuda a presença de linfonodomegalias em 

outros locais, já que as linfonodomegalias tuberculosas são, em geral, multifocais. 

As calcificações foram incomuns nesse trabalho, talvez por que tenham 

aparecimento tardio. 

 Ainda segundo Andronikou e Wieselthaler (2004) o uso de técnicas modernas 

têm os seus percalços, como, por exemplo, atribuir valor a linfonodos de pequeno 

tamanho, claramente visíveis na TC, e provavelmente não patológicos. Mais da 

metade dos linfonodos observados por estes autores tinha menos de 1 cm de 

diâmetro, o que, segundo eles, põe em dúvida o seu caráter patológico. No entanto, 

Uzum e colaboradores (2003) e Delacourt e colaboradores (1993) consideram 

patológicos todos os linfonodos maiores que 5 mm. A exposição à radiação é outro 

ponto importante. Segundo Andronikou e Wieselthaler(2004) os exames radiológicos 

devem ser os mais simples. O emprego de técnicas modernas se justifica apenas 

quando as imagens são equivocas ou totalmente negativas em presença de suspeita 

clínica. A TC implica numa quantidade de radiação três a 20 vezes maior que a 

necessária para uma radiografia de tórax. Os princípios ALARA, no entanto, podem 

reduzir esta quantidade para apenas o dobro. Isto e o uso de contraste podem levar 
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a uma relação custo-benefício aceitável para o diagnóstico de uma doença tão 

devastadora como uma tuberculose infantil (PENG 

et al., 2011). 

 Uzum e colaboradores (2003) realizaram um estudo com 173 crianças em 

cujas famílias havia pelo menos um indivíduo bacilífero. Cento e vinte cinco destas 

crianças eram assintomáticas. As crianças foram submetidas a exame físico, prova 

tuberculínica e radiografia convencional de tórax. As 48 crianças com sintomas 

inespecíficos, prova tuberculínica reativa e radiografias inconclusivas foram 

submetidas a TC contrastada de tórax. A presença de linfonodomegalias já tinha 

sido questionada nas radiografias convencionais de 12 pacientes; a TC só as 

confirmou em sete. A TC mostrou-se alterada em 39 pacientes (linfonodomegalias, 

lesões parenquimatosas como atelectasias,infiltrados, alterações enfisematosas). 

Nove pacientes tinham TC normal. Trinta e seis pacientes tinham linfonodomegalias 

hilares (36,1%) e paratraqueais (55,6%) na TC. Trinta pacientes tinham linfonodos 

maiores que 7 mm, e cinco tinham linfonodos menores que 6 mm. Lesões 

parenquimatosas foram detectadas em nove pacientes, dos quais quatro não tinham 

linfonodomegalias. Quatro pacientes tinham atelectasia do lobo médio, três tinham 

alterações enfisematosas bilaterais, um tinha infiltrado do lobo médio e um do lobo 

inferior esquerdo. Os sintomas de todos os pacientes tratados com antituberculosos 

regrediram entre seis e nove meses. Linfonodomegalias isoladas foram detectadas 

em 73,5% dos pacientes. Linfonodomegalias e lesões parenquimatosas em 14,7%. 

Lesões parenquimatosas isoladas foram observadas em 11,8%. Portanto, não se 

levando em consideração o tamanho dos linfonodos, havia linfonodomegalias em 

88,2% dos pacientes. Diversos trabalhos determinaram frequências semelhantes: 
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Bourlipére-Najeane colaboradores (1995) observaram 88,67%; Kim e colaboradores 

(1997) observaram aumento dos linfonodos hilares em 83%; Delacourt e 

colaboradores (1993) relataram linfonodomegalias em 60% de crianças tuberculosas 

com radiografias normais; Gomez-Pastrana Duran e colaboradores (1996) 

encontraram aumento de linfonodos em 63% de 22 crianças tuberculosas com 

radiografia de tórax normal. No estudo de Uzum e colaboradores (2003) apenas 

66,7% dos casos tinham linfonodos maiores que 7 mm. Nas restantes, os linfonodos 

tinham menos de 6 mm e foram considerados normais, conforme sugerido por 

Delacourt e colaboradores (1994). 

 No presente estudo, observaram-se linfonodomegalias em 100% dos casos, 

45% das quais calcificadas. Em 40% destes casos as linfonodomegalias 

determinavam compressão brônquica. Quinze (75%) pacientes tinham envolvimento 

dos linfonodos paratraqueais direitos e quinze (75%) pacientes tinham envolvimento 

pré-traqueal. Treze pacientes tinham envolvimento infracarinal. Em 95% estas 

linfonodomegalias apresentavam necrose caseosa central. 

 Dezesseis (80%) pacientes analisados no presente estudo tinham sinais de 

aprisionamento aéreo de distribuição segmentar. Em 25% havia comprometimento 

de todo o lobo. Obstrução de vias aéreas superiores por compressão brônquica 

(70%) também foi um achado frequente. A frequência das linfonodomegalias e de 

suas complicações está de acordo com o que foi observado nos estudos citados, e 

reafirma a importância do emprego da TC neste contexto clínico. 

Consolidações: 

 Em diversos estudos, as consolidações são o achado mais frequente nas 

imagens obtidas de crianças com tuberculose. O foco primário pode progredir 
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inicialmente e acometer um segmento ou todo um lobo. Mais tardiamente, o 

comprometimento de uma via aérea por um linfonodo pode determinar a 

disseminação da doença e a formação de consolidações broncopneumônicas. 

Muitos estudos indicam a importância, nesta faixa etária, das opacidades 

parenquimatosas persistentes que não melhoram após o uso de antibióticos 

(MARAIS et al., 2004, KIM et al., 2006; JEONG & LEE, 2008; PEREIRA et al., 2009; 

SANTOS et al., 2011). 

 Na verdade, muitas vezes as lesões parenquimatosas são, como mencionado 

anteriormente, uma complicação eminentemente obstrutiva das linfonodomegalias. 

Entre as crianças que se apresentaram com pneumonias por M. tuberculosis no 

estudo de Griffith-Richards e colaboradores (2007), 83% tinham importante 

obstrução das vias aéreas na broncoscopia (com mais de 75% de oclusão) e todas 

tinham linfonodos mediastinais. A sequência comum é o surgimento de uma 

linfonodomegalia hilar, seguida de atelectasia e consolidação. O achado radiográfico 

resultante já foi denominado "colapso-consolidação", "lesões segmentares" e 

"epituberculose". A "colapso-consolidação" é mais comum em lactentes do que em 

crianças mais velhas e tende a ocorrer alguns meses após a infecção inicial 

(GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007). 

 A pneumonia tuberculosa pode manifestar-se clinica e radiologicamente como 

uma pneumonia pneumocócica, com uma opacidade densa que pode acometer todo 

o lobo. Se esta lesão continua a evoluir, a matéria caseificada pode drenar pela via 

aérea. Aparece então uma zona relativamente hipertransparente que contrasta com 

a cavidade que a rodeia (tuberculose cavitária primária). Ao disseminar-se pela 

árvore brônquica, a lesão produz as opacidades justa-brônquicas que constituem a 
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broncopneumonia caseosa. A radiografia de tórax mostra, então, opacidades 

macronodulares que podem confluir (GONZÁLEZ & PALIUK, 2007). 

 No entanto, nem sempre as consolidações indicam tuberculose. No estudo 

em que Peng e colaboradores (2011) compararam crianças tuberculosas com 

crianças acometidas de pneumonia comunitária, as radiografias e as tomografias 

mostraram que as opacidades focais foram mais comuns nas pneumonias que na 

tuberculose, que se caracterizava pela presença de linfonodomegalias e nódulos 

parenquimatosos. A tuberculose também pode mimetizar lesões torácicas 

congênitas (GONZÁLEZ & PAWLUK, 2007; VARIK et al., 2012). É importante 

considerar que uma percentagem não desprezível de pacientes pode cursar com 

radiografia de tórax normal (SANTOS et al., 1011). 

 Há estudos na literatura (CHERIAN et al., 1998) descrevendo a presença de 

lesões pseudotumorais com aspecto de massa, sem linfonodomegalia satélite, em 

crianças com menos de dois anos, mas isto é considerado incomum (LEUNG et al., 

1992). No entanto, Kim e colaboradores (2006) acreditam que o mesmo processo 

mórbido descrito como "colapso-consolidação" possa explicar as lesões 

pseudotumorais em massa encontradas nas TC do seu estudo. 

 No já citado estudo de Kim e colaboradores (2006), feito com tomografias de 

25 crianças com até 12 meses de idade, observou-se consolidação em todos os 

pacientes, dos quais 59% tinham comprometimento pseudotumoral e 21% tinham 

escavação de permeio à consolidação. Este percentual foi bem maior que os 

geralmente descritos na literatura de casos infantis (19% no estudo de Uzum e 

colaboradores, 2003 e 49% no trabalho de Kim e colaboradores, 1997). Também 

nas radiografias desse mesmo estudo, (n=25), a consolidação do espaço aéreo foi a 
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lesão parenquimatosa mais comum, estando presente em 20 (80%) das 25 

radiografias. Em cinco destes pacientes havia consolidação do espaço aéreo 

ipsilateral ou contralateral. Foram frequentemente observadas consolidações 

pseudotumorais em massa que se contrastavam bem, tinham o volume preservado 

ou aumentado e não continham broncograma aéreo (KIM et al., 2006). 

 Lesões parenquimatosas foram detectadas em nove pacientes do estudo de 

Uzum e colaboradores (2003), dos quais quatro não tinham linfonodomegalias. 

Quatro pacientes tinham atelectasia do lobo médio, três tinham alterações 

enfisematosas bilaterais, um tinha infiltrado do lobo médio, e um do lobo inferior 

esquerdo. 

 Lamont e colaboradores (1986), estudando os padrões radiológicos de 60 

crianças com até 12 meses de idade, encontraram consolidação em cerca de 90% 

delas, das quais a metade tinha comprometimento lobar e 23% tinham escavações. 

Leung e colaboradores (1992), em um estudo das radiografias de tórax de 191 

pacientes com 20 dias a 15 anos de idade, verificaram que a prevalência de 

infiltração parenquimatosa foi de 51% nos menores de três anos. 

 Leung e colaboradores (1992), em sua série de 191 crianças, descreveram 

também, quanto à prevalência de anormalidades parenquimatosas, diferenças 

relacionadas à idade: crianças com idade de até três anos tinham maior prevalência 

de linfadenopatias (100%) e menor prevalência de anormalidades parenquimatosas 

(51%), quando comparadas com crianças de quatro a 15 anos de idade. Na série 

destes autores, as lesões parenquimatosas foram frequentemente (88%) 

encontradas em crianças de 4 a 15 anos de idade, assumindo um caráter intersticial, 

alveolar ou misto. 
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 Pereira e colaboradores (2009) estudaram os achados tomográficos de quatro 

crianças (3 meninos e 1 menina) entre três e 14 anos, no Rio de Janeiro. Todas as 

crianças tinham feito radiografias que revelavam consolidação lobar, com 

abaulamento das cissuras similar ao produzido por pneumonia por Klebsiella. 

Nenhuma delas tinha sintomas respiratórios importantes. A consolidação lobar com 

abaulamento das cissuras, calcificações e escavações em meio a áreas necróticas 

foi o padrão radiológico mais frequente. Sinais de disseminação broncogênica e de 

aumento dos linfonodos foram observados em todos os doentes. Uma consolidação 

pseudotumoral (em "massa") foi observada em um paciente. 

 No estudo de Santos e colaboradores (2011), 63% dos pacientes 

apresentavam alteração radiológica, sendo o padrão de consolidação pulmonar o 

mais frequente; em 15% esse achado associava-se à presença de derrame pleural . 

 A regressão radiográfica da tuberculose primária é um processo lento. No 

estudo de Kim e colaboradores (2006), a resolução completa das consolidações 

ocorreu após seis meses de tratamento e a resolução dos nódulos tomou ainda mais 

tempo. Uma redução permanente do volume pulmonar, acompanhada de fibrose, foi 

observada em três dos 18 pacientes, aos seis meses. As calcificações 

parenquimatosas, quando presentes, continuavam visíveis após seis meses de 

tratamento (KIM et al., 2006). O acompanhamento radiográfico após o tratamento 

antituberculoso pode ser feito de modo a assegurar que não houve progressão nem 

surgiram complicações. Não é necessário que as radiografias estejam normais para 

que se possa suspender o tratamento (JAMIESON & CREMIN, 1993). 

 Todos os casos analisados no presente estudo tinham consolidações. O 

padrão radiológico foi de consolidação lobar em quinze (75%) pacientes.  
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Consolidação de aspecto pseudotumoral, com efeito de massa, foi observada em 

um caso. Em doze (60%) pacientes havia um componente atelectásico. Em um caso 

havia atelectasias subsegmentares isoladas. 

 Calcificações parenquimatosas foram observadas em apenas dois dos casos 

analisados no presente estudo, antes da instituição de tratamento específico. 

Calcificações parenquimatosas foram também observadas em três dos quatro casos 

estudados por Pereira e colaboradores (2009), mesmo antes do tratamento 

específico. Na maior parte dos estudos (LEUNG et al., 1992; MARAIS et al., 2004; 

KIM et al., 2006) isto foi observado apenas após o seguimento dos pacientes por 

mais de dez meses. Marais e colaboradores (2004) afirmam que em pré-escolares 

as calcificações podem ser observadas após curto intervalo de tempo, acreditando 

que a sua presença possa estar relacionada à resposta imunológica, ao tempo de 

progressão da doença e à instituição de tratamento específico, e que este achado 

poderia, portanto, ser utilizado como mais um critério diagnóstico para tuberculose. 

Escavações: 

 É comum que existam escavações no interior das consolidações. As TC 

frequentemente demonstram áreas de escavação e destruição parenquimatosas não 

vistas nas radiografias (GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007). No estudo de Kim e 

colaboradores (2006), por exemplo, as radiografias convencionais mostraram 

escavações no interior das lesões parenquimatosas em dois dos 25 (8%) pacientes. 

Áreas multifocais de baixa atenuação no interior de consolidações foram observadas 

em sete dos 17 (41%) pacientes submetidos a TC. Cavidades inequívocas foram 

observadas no interior das consolidações em cinco dos 17 (29%) pacientes desse 
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mesmo estudo. Em um destes pacientes, a cavidade progrediu para extensas lesões 

bolhosas bilaterais, levando o paciente à morte. 

 Há, por vezes, na literatura, uma imprecisão terminológica. Áreas "multifocais 

de baixa atenuação no interior de consolidações" são consideradas por Kim e 

colaboradores (2006) como algo diferente de "cavidade", mas a diferença não é 

clara. Talvez faltem às primeiras alguns dos critérios que definem esta última, mas 

estes critérios são raramente descritos. Do mesmo modo, não está clara a diferença 

entre "cavidade" e "bolhas" (não há, por exemplo, menção às paredes finas e 

regulares das bolhas, ou grossas e irregulares das cavidades). Nesse mesmo 

estudo, uma das cavidades é descrita como "necrótica", sem que sejam descritos os 

critérios que impediram classificar assim todas as outras (KIM et al., 2006). 

 Do mesmo modo, as escavações são tidas como uma manifestação da 

tuberculose pós-primária, ou do tipo adulto. Isto nem sempre corresponde à 

realidade. A escavação é um frequente achado nas radiografias de tórax iniciais em 

crianças com tuberculose pulmonar. Há, além da reativação da infecção latente 

envolvida na tuberculose pulmonar pós-primária do "tipo-adulto", dois outros 

possíveis mecanismos envolvidos na formação das cavidades: a disseminação 

progressiva do foco de Ghon e o surgimento de escavações em consequência da 

obstrução brônquica por linfonodos. Estes dois últimos processos podem acometer 

crianças (GRIFFITH-RICHARDS et al., 2007). 

 Havia cavidades em 63% das crianças com pneumonia tuberculosa 

analisadas no estudo de Griffith-Richards e colaboradores (2007). Nesse estudo, já 

mencionado, observou-se que as cavidades, visíveis nas radiografias simples de 

todas as crianças, eram de paredes finas e, em sua maioria, únicas e unilaterais. Em 
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metade delas havia também doença do espaço aéreo. Como mencionado 

anteriormente, as crianças, nesse estudo, foram divididas em três grupos distintos, 

conforme o padrão evolutivo. No primeiro padrão evolutivo, o das crianças mais 

velhas, o curso clínico benignino e a maior parte destes pacientes foi tratada em 

regime ambulatorial. A partir dos 14 anos as cavidades vão ficando mais comuns e 

todas as crianças neste padrão evolutivo tinham mais de dez anos de idade. As 

escavações eram simples ou múltiplas, quase sempre unilaterais e em 3/4 dos 

casos associadas com doença do espaço aéreo. As cavidades já estavam presentes 

na apresentação, circundadas por consolidação alveolar ou fibrose. Os locais mais 

comuns foram os segmentos apical e posterior do lobo superior e os segmentos 

apicais do lobo inferior. O segundo padrão evolutivo foi o das crianças abaixo de 

dois anos de idade, com doença grave e cavidades múltiplas, bilaterais com paredes 

finas ou grossas. Havia também doença do espaço aéreo. Em uma das crianças a 

destruição do pulmão era tão extensa que havia pouco parênquima pulmonar 

remanescente. Esta criança morreu de insuficiência respiratória. Segundo esses 

autores, o desenvolvimento de TB primária progressiva em algumas crianças pode 

estar relacionado à virulência do bacilo somada à fraca resistência da criança à 

infecção. A incapacidade de conter a TB primária é mais comum em crianças 

imunodeprimidas com menos de dois anos de idade. Estas crianças têm, em geral, 

doença muito grave. As cavidades surgiram, ao contrário do que ocorreu no primeiro 

grupo, em resultado da expansão do foco de Ghon, cujo centro acaba por sofrer 

liquefação caseosa (MARAIS et al., 2004, KIM et al., 2006; JEONG & LEE, 2008; 

PEREIRA et al., 2009). O terceiro grupo tinha graves lesões parenquimatosas 

secundárias à obstrução por linfonodomegalia, com liquefação caseosa do pulmão 

distal à obstrução. Este grupo correspondia a recém-natos e crianças de até três 
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anos de idade, que têm maior prevalência de linfonodomegalias, e cujas 

anormalidades parenquimatosas são secundárias (GRIFFITH-RICHARDS et al., 

2007). Nesse grupo, as cavidades tinham paredes grossas que nas radiografias 

simples dificilmente se distinguiam das consolidações circunjacentes. As TC 

confirmaram o comprometimento das vias aéreas, mostrando também que as 

cavidades se intensificavam pelo contraste e que tinham níveis hidroaéreos. Foi 

difícil observar as linfonodomegalias nas radiografias simples, especialmente nas 

ântero-posteriores. Estes autores não puderam determinar o papel do estado 

imunológico na formação das cavidades, pois nem todas as crianças foram 

submetidas a prova tuberculínica. A resistência do organismo aos quimioterápicos 

também não foi estudada . 

 Interessantemente, crianças pequenas com tuberculose pulmonar cavitária 

podem apresentar-se em bom estado geral, sem sintomas importantes, podendo 

evoluir para a cura. Isto pode dificultar o diagnóstico, sendo a tuberculose 

confundida com pneumonia bolhosa, abscesso, bronquiectasia cística, cisto hidático 

infectado, malformações congênitas do pulmão ou do diafragma (hérnia 

diafragmática, malformação adenomatóide cística). São elementos-chave para o 

diagnóstico a anamnese (contatos domiciliares) e a microbiologia do lavado gástrico 

(GONZÁLEZ & PAWLUK, 2007). 

 Dez dos 20 pacientes analisados no presente estudo tinham cavidades. Em 

sete (35%) as cavidades estavam em meio a consolidações. Em um lactente de seis 

meses de idade havia opacidades retráteis e sinais de cronicidade (bronquiectasias). 

As cavidades foram observadas concomitantemente a nódulos do espaço aéreo, 

nódulos centrolobulares e imagens de árvore em brotamento em um paciente. Em 
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um dos nossos pacientes com cavidades, havia também meningite que regrediu 

após o tratamento. 

Nódulos: 

 A tuberculose miliar, uma das formas mais graves de tuberculose, é 

secundária à disseminação hematogênica do bacilo. A tuberculose miliar pode 

ocorrer em qualquer momento da evolução da doença e corresponde à incapacidade 

de controlar a infecção. Estas lesões podem coexistir, portanto, com elementos do 

complexo primário, opacidades maiores ou escavações (GONZÁLEZ & PAWLUK., 

2007). 

 Embora geralmente invisível no início da doença, a tuberculose miliar pode 

ser detectada pela radiografia simples (KIM et al., 2006; GONZÁLEZ & PAWLUK, 

2007). Estas radiografias são eficazes em demonstrar a doença difusa intersticial e 

miliar (que ocorre em um terço das crianças tuberculosas (ANDRONIKOU & 

WIESELTHALER, 2004). Na tuberculose miliar, as radiografias mostram nódulos ou 

grânulos finos, homogêneos, quase sempre menores de 2 mm, mas que, conforme a 

intensidade da progressão, podem variar em tamanho, chegando a formar focos 

múltiplos e mal definidos. São bilaterais e uniformemente distribuídos dos ápices às 

bases, predominando nos campos superiores. Raramente, quando a disseminação 

se segue à infiltração de uma artéria pulmonar, os nódulos podem ter distribuição 

focal. A doença disseminada pode corresponder a uma complicação de qualquer 

das outras formas de tuberculose, ou existir por si só, na ausência delas (MARAIS et 

al., 2004). Deve-se notar que uma radiografia normal não exclui a tuberculose miliar, 

que pode progredir alguns dias depois da obtenção de exame normal (SKEKAVI & 

KAFETZIS, 2005). 
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 A tuberculose miliar é uma doença potencialmente fatal se não diagnosticada 

e tratada precocemente. O diagnóstico é difícil, as manifestações iniciais são 

inespecíficas, os achados típicos das radiografias de tórax são relativamente tardios. 

Trata-se de uma doença pulmonar intersticial que tem similaridades clínicas, 

radiológicas e fisiológicas com outras doenças deste tipo, similaridade que acarreta 

problemas diagnósticos para o diagnóstico precoce. Este é de enorme importância, 

pois a tuberculose miliar é uma doença tratável, ao passo que muitas outras 

doenças intersticiais do pulmão não o são, ou têm tratamento muito mais difícil (RAY 

et al., 2013). 

 Jamieson e Cremin (1993) reviram os achados das TC de alta resolução 

obtidas de seis crianças pequenas com tuberculose pulmonar nas quais as 

radiografias simples de tórax mostravam múltiplos nódulos disseminados. No estudo 

destes autores, os nódulos disseminados variaram em tamanho e tiveram 

distribuição regular ou irregular. Estes autores sugeriram o uso do termo 

"tuberculose disseminada aguda" (ao invés de "tuberculose miliar") para os 

pacientes pediátricos. Entendem que a tuberculose disseminada aguda nem sempre 

tem o aspecto miliar clássico, evoluindo às vezes com radiografias de tórax normal, 

de padrão retículo-nodular, com nódulos de tamanho variável cuja distribuição é 

assimétrica e que às vezes coalescem para formar um padrão em "tempestade de 

neve". 

 Nódulos disseminados foram observados em seis das 25 radiografias (24%) 

feitas no estudo de Kim e colaboradores (2006). Todos estes pacientes tinham 

quatro meses ou menos de idade. Embora as imagens desse estudo mostrem 

nódulos esparsos (denominadas pelos autores "lesões nodulares") ou nódulos 
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menores muito numerosos e difusos (denominadas pelos autores "nódulos 

disseminados"), a diferença conceitual entre ambas as lesões não é definida. Os 

"nódulos disseminados" são equiparados, pelos autores, à "tuberculose 

disseminada". Nas TC feitas nesse mesmo estudo, nódulos disseminados foram 

observados em sete (29%) dos 17 pacientes. Em três desses pacientes, os nódulos 

disseminados eram maiores (isto é, maiores de 2 mm em diâmetro) que os nódulos 

miliares habituais da tuberculose do adulto e coalesciam uns com os outros. Em um 

dos pacientes, havia cavidades no interior dos nódulos disseminados. Nódulos 

broncogênicos foram observados em sete (41%) pacientes (KIM et al, 2006). Mais 

uma vez, os autores não deixam clara a diferença entre "nódulos pulmonares 

disseminados" e "nódulos broncogênicos". Entende-se estes últimos estejam de 

alguma forma relacionados à árvore traqueobrônquica, sendo consequência de uma 

disseminação broncogênica, e que os primeiros estejam dispersos mais 

aleatoriamente, por sua origem hematogênica. Está bem estabelecido que as TC 

têm vantagens sobre as radiografias de tórax na detecção de ambos os tipos de 

lesão, ou seja, são mais sensíveis à presença de tuberculose miliar e/ou 

disseminação broncogênica da tuberculose. 

 É a necessidade de um diagnóstico precoce que dá importância às TC neste 

contexto, especialmente no que diz respeito ao emprego da TCAR, que é muito mais 

sensível para o diagnóstico da tuberculose miliar (ANDRONIKOU & 

WIESELTHALER, 2004; RAY et al., 2013), embora possa haver confusão com o 

padrão micronodular da pneumonia linfóide intersticial das crianças infectadas pelo 

HIV (ANDRONIKOU & WIESELTHALER, 2004). Na TCAR, uma mistura de nódulos 

bem ou mal definidos, de 1 a 14 mm de diâmetro, distribuídos uniformemente, 

associados ao espessamento septal inter ou intralobular (provocado pela presença 
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de tubérculos nos septos) evidencia a tuberculose miliar. Nos indivíduos com 

tuberculose pós-primária, a presença de nódulos centrolobulares e estruturas 

lineares bifurcadas com aparência de árvore em brotamento, pode também ser 

evidente (RAY et al., 2013). 

 No estudo de Kim e colaboradores (2006), três pacientes fizeram TCAR. 

Todos os três tinham nódulos centrolobulares ou estruturas lineares ramificadas 

sugestivas de disseminação broncogênica da tuberculose. No estudo de Jamielson 

& Cremin (1993) apenas uma das TCAR mostrava o clássico padrão "miliar" de 

nódulos com menos de 2 mm, razoavelmente bem definidos e uniformemente 

distribuídos. Uma das crianças mostrava um padrão "em tempestade de neve", com 

nódulos mal definidos com mais de 2 mm de diâmetro . 

 Nos casos apresentados no presente estudo o principal padrão radiológico foi 

o de consolidação lobar e linfonodomegalias. No entanto, 45%  (nove pacientes) 

tinham nódulos centrolobulares. Em dois destes pacientes havia imagem de árvore 

em brotamento e em outro um padrão miliar. Em quatro pacientes os nódulos tinham 

entre 5 e 10 mm de diâmetro, e nos restantes cinco, diâmetro de 2 a 4 mm. Nódulos 

broncogênicos foram observados em 29% dos pacientes com tuberculose da 

infância no estudo de Kim e colaboradores (1997), 

Derrame pleural: 

 Os derrames pleurais na tuberculose primária resultam da infecção pleural por 

ruptura ou extensão direta de uma lesão subpleural para o interior do espaço pleural, 

ou pela disseminação a partir de uma linfonodomegalia caseosa ou de uma lesão 

raquidiana adjacente. O derrame pleural não é uma característica comum da 
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tuberculose pulmonar da criança pequena e é raro no lactente (LAMONT et al, 1986; 

JAMIELSON & CREMIN, 1993). 

 O derrame pleural pode assumir um aspecto eminentemente reativo na 

tuberculose. Novos nódulos subpleurais podem surgir durante o tratamento, sem 

que isto signifique falha do tratamento. É uma forma de reação paradoxal (JEONG & 

LEE, 2008). 

 O derrame pleural geralmente ocupa 30% a 60% do hemitórax afetado. Pode 

ser maciço, levando ao desvio do mediastino. Pode complicar-se com pneumotórax 

ou locular-se, o que indica um empiema tuberculoso. Acompanha-se às vezes de 

derrame pericárdico, evidenciado pelo aumento da sombra cardíaca, nas 

radiografias. O derrame pode ser confirmado por ultrassom (MARAIS et al., 2004). 

 Na tuberculose pleural, as TC são também úteis para determinar se a imagem 

de espessamento pleural vista nas radiografias corresponde realmente a um simples 

aumento da espessura da pleura, se representa uma coleção loculada (que é 

geralmente uma indicação de descorticação cirúrgica), ou se é decorrente de um 

empiema (KIM et al., 2006). 

 No estudo de Kim e colaboradores (2006) os derrames pleurais associados 

com consolidação do espaço aéreo foram observados na radiografia de um dos 25 

pacientes, e nas TC de cinco (29%) pacientes de 17 pacientes. Em um dos 

pacientes o derrame era bilateral e em outro era loculado. Em dois pacientes havia 

espessamento pericárdico (KIM et al., 2006). 

 No trabalho de Peng e colaboradores (2011), que como vimos comparou 20 

crianças com pneumonia comunitária com 26 crianças acometidas de tuberculose, 

observou-se, nas radiografias convencionais, que o derrame pleural foi bem mais 
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comum entre os pacientes com pneumonia (18/20) que entre os tuberculosos (1/26). 

Esta discrepância se manteve quando os pacientes foram submetidos a TC, que 

mostrou derrame em 19 das 20 crianças com pneumonia e duas das 26 acometidas 

de tuberculose. A TC não parece ter sido muito mais sensível que a radiografia 

convencional na detecção dos derrames. 

 Um achado discrepante quanto à frequência de derrame pleural na 

tuberculose infantil parece ser o de Santos e colaboradores (2011), que estudaram 

retrospectivamente 52 crianças com menos de 15 anos internadas em um hospital 

de Porto Alegre. Dentre os 33 pacientes estudados, o padrão radiológico mais 

frequente foi de consolidação pulmonar (17/33), seguido de derrame pleural (8/33) e 

da associação de ambos em (5/33). 

 No presente estudo, observa-se espessamento e derrame pleural em apenas 

um dos 20 pacientes, atestando a relativa raridade desta complicação nesta faixa 

etária. 

Disseminação: 

 A disseminação hematogênica da tuberculose resulta em focos 

extrapulmonares, que podem ser detectados nas TC. 

 No estudo de Kim e colaboradores (2006) houve disseminação extrapulmonar 

da tuberculose para um ou mais locais diferentes em oito pacientes: em quatro deles 

para o cérebro, em dois para o fígado, em três para o baço e em um para os rins. 

Nódulos disseminados foram vistos no baço ou fígado na TC de dois destes 

pacientes, e o aumento difuso do fígado, baço e rins foi observado na TC de um 

paciente. A ressonância magnética mostrou meningite tuberculosa com 

tuberculomas disseminados em um paciente. Em concordância com os outros 
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estudos, a tuberculose disseminada parece ser mais comum em lactentes do que 

em crianças mais velhas. 

 A tuberculose do sistema nervoso central é quase sempre hematógena, 

embora possa resultar da extensão por contiguidade, a partir dos ossos do crânio, 

ou de otite média tuberculosa. Pode assumir a forma focal (tuberculoma, abscesso 

tuberculoso) ou disseminada (meningite, aracnoidite). 

 Em quatro pacientes do presente estudo, que haviam sido submetidos a TC 

de crânio, havia meningite tuberculosa como complicação. Todos estes pacientes 

tinham oito ou menos meses de idade. Esta proporção parece ser algo maior que a 

observada em outros estudos. Kim e colaboradores (2006) detectaram apenas um 

caso (por ressonância) entre seus 25 pacientes. 



 

7. CONCLUSÕES 

 1-A tomografia computadorizada do tórax se manifesta como consolidação 

lobar e linfonodomegalias mediastinais em 100% dos casos, estando as escavações 

presentes em metade dos casos e o aprisionamento aéreo em 80% nos pacientes 

até os 36 meses de vidacom tuberculose pulmonar primária. 

2-Os achados de calcificações linfonodais e parenquimatosas, além da associação 

com linfonodomegalias com centro necrótico e sinais de disseminação 

broncogênica, reforçam o diagnóstico de tuberculose. 

 3-As complicações locais, vistas em 40% dos casos, e as complicações 

sistêmicas, observadas em 25% dos casos, alertam para a gravidade e necessidade 

do diagnóstico precoce. 

       4- A TC de tórax tem indicação de ser realizada em caso de radiografia de tórax 

normal, interpretação duvidosa ou na possibilidade de complicações locais ou 

sistêmicas. 

 Devido a grande prevalência de tuberculose nos dias atuais, é importante que 

o radiologista e o pediatra atentem para esses achados em crianças de um a 36 

meses, imunocompetentes, e as correlacionem com os dados da história familiar, 

para aventar o diagnóstico de tuberculose e instituir o quanto antes o tratamento 

adequado. Isto é muito importante para deter a evolução das lesões e evitar as 

complicações locais e sistêmicas, cujas sequelas podem ser irreversíveis. 
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9. APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - ACHADOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELATIVOS A CADA  
PACIENTE 

 Os achados de maior interesse relativos a cada paciente são apresentados a 

seguir. 

 

Figura 43. Caso 1: 8 meses, sexo feminino. Imagens obtidas em 15 de janeiro de 
2010. Linfonodomegalias paratraqueais, notadamente à direita, com centro 
necrótico; peri-hilar direito com foco calcificado;  infracarineal; pré-traqueal; e 
para-aórtica esquerda. Consolidação com componente atele ctásico do lobo 
inferior direito (LID), com necrose e escavação dos  segmentos apical e basal 
posterior. Espessamento bilateral do interstício pe ribroncovascular. Nódulos do 
espaço aéreo nos lobos superiores e no lobo inferio r esq (LIE ). Aprisionamento 
aéreo no lobo médio (LM) e língula. Meningoencefali te tuberculosa com 
tuberculomas parenquimatosos. Complicação: Fístula esôfago traqueal. 
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Figura 45. Caso 2. Mesmo caso da Figura 23. Imagens obtidas em junho de 
2005. 

Figura 44. Caso 2: 3 meses, sexo fem inino. Imagens obtidas em junho de 2005. 
Opacidades em vidro fosco nos lobos superiores. Peq uena escavação no LSE e 
lesões bolhosas expansivas no LID. Consolidação do LIE, com preenchimento 
alveolar da língula e do segmento basal do LSE, com  componente ate lectasico. 
Aprisionamento aéreo no LM. Linfonodomegalias parat raqueais direita, pré-
traqueal, infracarinal e perihilares bilaterais, ma iores à direita (fig 25 ) . 
Espessamento do interstício peribroncovascular perihilar bilateral. 
Complicação com meningoencefalite tuberculosa. 
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Figura 47. Caso 2. Mesmo paciente da Figura 23. Imagens obtidas em novembro de 2005 
(evolução). 

Figura 46  Caso 2. Mesmo caso da Figura 23. Imagens obtidas em setembro de 
2005 (evolução). Opacidades em vidro fosco nos lobos superiores. Pequena 
escavação no LSE e lesões bolhosas expansivas no LI D. Consolidação do LIE, 
com preenchimento alveolar da língula e segmento ba sal do LSE, com 
componente atelectásico. Aprisionamento aéreo no LM . Linfonodomegalias p ara 
traqueais direita e pré-traqueal, infracarinal e pe rihilares bilaterais, maiores à 
direita. Espessamento do interstício peribroncovasc ular peri-hilar bilateral.  
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Figura 49. Caso 4: 12 meses, sexo masculino . Imagens obtidas 
em junho de 2008. Linfonodomegalia mediastinal ante rior 
(paratraqueal direita e para-aórtica esquerda) e pe ri-hilar direita, 
com consolidação com componente atelectásico do seg mento 
basal do LID e do segmento basal do LID. Espessamen to 
bilateral do interstício peri- hilar. Pneumotórax laminar à direita. 
Espessamento pleural marginal. 

Figura 48. Caso 3: 12 meses, sexo masculino. Imagens obtidas e m 11 
de agosto de 2008. Linfonodomegalia pré e paratraqu eal direita, 
comprimindo e envolvendo o brônquio do LID. Áreas 
espontaneamente d ensas sugestivas de calcificação na periferia, 
determinando consolidação com componente atelectási co do 
segmento apical do lobo superior. Espessamento do i nterstício peri-
hilar bilateral 
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Figura 51. Caso 6: 5 meses, sexo masculino. Imagens obtidas em  março de 2003. 
Linfonodomegalias parat raqueal direita com calcificações, perihilar direit a, 
précarinal e infracarinal, com calcificações. Conso lidação do segmento basal 
posterior do LID, com componente atelectásico e esc avação  no segmento 
apical do LID. Linfonodomegalias perihilares com ca lci ficações. Faixas 
atelectásicas nos segmentos basais do LIE, na língu la e LM. Focos de 
consolidação nos lobos inferiores, LM e língula, co m área de aprisionamento 
aéreo em correspondência. 

Figura 50. Caso 5: 3 meses, sexo masculino. Imagens obtidas em  30 de maio de 
2008. Linfonodomegalias prétraqueais, paratraqueal direi ta, mediastinal 
anterior, pré- carinal, infracarinal, perihilar direita. Consolida ção com 
componente atelectásico do segmento basal lateral d o LID. Aprisionamento 
aéreo no LID. Espessamento do interstício peri- hilar bilateral. Opacidades em 
vidro fosco nos segmentos basais posteriores dos lobos inferiores. Escavação 
de paredes finas no segmento basal posterior do LIE. Cardiomegalia.  
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Figura 53.  Caso 8: 2 anos, sexo masculino. Imagens obtidas em abril de 2009. 
Linfonodomegalia paratraqueal anterior e posterior direita, retro e infrac arinais e 
perihilar esquerda. Espessamento pleural nodular e cissural contínuo a esquerda. 
Efusão pleural moderada esquerda com atelectasias s ubsegmentares do LIE
compressivas.  

Figura 52. Caso 7: 5 meses, sexo masculino . Imagens obtidas em 27 de 
setembro de 2006, na UFF. Nódulos de distribuição r andômica (nódulos 
miliares). Linfonodo megalias paratraqueais bilaterais, maiores à direta , 
prétraqueal, précarinal, infracarinal e perihilar d ireita. Consolidação com 
escavação de permeio no segmento basal do LSD, no LM e nos se gmentos 
apical e basal posterior do LID. Escavação de pared e fina na língula e 
espessada no LID. Espessamento do interstício perib roncovascular
perihilar bilateral. Impactação mucóide. Bolha mult iloculada no LIE. 
Complicação sistêmica  com meningoencefalite tuberculosa/hidrocefalia.  
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Figura 55. Caso 9. Mesmo caso da Figura 33. 

.Figura 54. Caso 9: 6 meses, sexo feminino. Imagens o btidas 
em 2004. Linfonodomegalias paratraqueais bilaterais , com 
calcificações, e pré- traqueal. Nódulos do espaço aéreo. 
Aspecto de árvore em brotamento difusamente distrib uída. 
Impactação mucóide nos lobos superiores. Escavação no 
LSD, opacidades lineares retráteis, bronquiolectasi as e/ou 
faveolamento associadas. Espessamento do interstíci o 
peribroncovascularperihilar bilateral.  
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Figura 57. Caso 10. Mesmo caso da Figura 35. 

Figura 56. Caso 10: 8 meses, sexo feminino. Imagens 
obtidas em janeiro de 2007. Linfonodomegalias pré-t raqueais 
e paratraqueais à direita, pré-carinal, infracarina l e posterior 
ao hilo direto, comprimindo o brônquio do LID e 
determinando consolidação com componente atelectási co do 
LID. Conglomerado linfonodal para-aórtico esquerdo.  
Espessamento do interstício peribroncovascularperil ar 
bilateral. Áreas de aprisionamento aéreo no LM. Ate nuação 
em vidro fosco nos lobos superiores. Consolidações 
dispersas nos lobos inferiores. Complicado com 
meningoencefalite tuberculosa. 
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Figura 59. Caso 11. Mesmo caso da Figura 37.  

Figura 58. Caso 11. 21 meses, sexo feminino. Imagens obtidas e m janeiro de 2009, 
Linfonodomegalias pré-traqueais, paratraqueais bi laterais, com focos espontaneamente 
densos que sugerem calcificações infracarineais, pe rihilares bilaterais. Consolidações não 
homogêneas nos lobos inferiores, especialmente nos segmentos apicais. Espessamento do 
interstício peribroncovascular peri-hilar bilateral . Opacidades em vidro fosco e cistos. 
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Figura 61. Caso 12. O mesmo caso da Figura 39. 

Figura 60,  Caso 12. 28 meses, sexo masculino. Imagens obtidas em setembro de 
2007. Linfonodomegalias paratraqueais direita, pré- carinal, infracarinal, perihilar 
direita, com calcificação. Opacidades em vidro fosc o e nódulos do espaço 
aéreo do LSD, LID, com áreas de confl uência no segmento apical do LID. 
Consolidação não homogênea no segmento basal poster ior do LIE. 
Aprisionamento aéreo no LM e língula. Espessamento d o interstício 
peribroncovascular  perilar, bilateral. 
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Figura 62.  Caso 13. 36 meses, sexo masculino. Imagen s obtidas em 2008. 
Linfonodomegalias pré-traqueal, para-traqueal direi ta, pré- carinal e 
infracarinal, posteriores ao hilo direito, comprimi ndo suavemente o brônquio 
do lobo inferior, sem comprometer o lobo correspond ente, com realce 
homogêneo. Opacidades lineares retráteis e bronquiectasias de tração no 
LSD. Nódulos do espaço aéreo nos lobos superiores. 
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Figura 64. Caso 14. Mesmo caso da Figura 42. Imagens obtidas em 25 de abril de 
2011. 

Figura 63. Caso 14: 3 meses, sexo feminino (nascida em dezembr o de 2010). Doente 
desde março de 2011. Imagens de controle obtidas a 25 de abril de 2011. 
Encaminhada como tumor do mediastino: apresentação como forma 
pseudotumoral. Linfonodomegalias hipodensas pré- traqueais, paratraqueal direita, 
intercavo-aórtica, da janela aorto-pulmonar, pré- e infracarinais, configurando 
massa, co m compressão parcial do brônquio fonte direito e co mpleta dos 
interlobares superior e inferior deste lado, determ inando atelectasia do lobo 
superior e do LID. Há compressão do brônquio interl obar do LSE, com atelectasia 
deste lobo. Consolidação não homogên ea no segmento basal inferior do LIE. 
Complicação de fistulização de linfonodomegalia, co m perfuração do esôfago, 
escavações do parênquima, bolhas, aprisionamento aé reo, bandas 
parenquimatosas e atelectasia persistente no LSD. 
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Figura 66. Caso 15. I, sex o masculino. Radiografias seriadas no início da sin tomatologia. A 
TCAR foi obtida 8 dias após piora radiológica em vi gência de tratamento para bronquiolite.  

Figura 65. Caso 14. Mesmo caso da Figura 42. Imagens obtidas em 25 de abril de 
2011 (evolução). 
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Figura 68. Caso 16: 5 meses, sexo masculino. Imagens obtidas  em 
janeiro de 2006. Nódulos do espaço aéreo, configura ndo massas. 
Linfonodomegalias hipodensas pré- e paratraqueais direitas, 
perihilares bilaterais e pré-carinais. 

Figura 67. Mesmo caso da Figura 45. TCAR de tórax, obtida em 30 de 
junho de 2005. 
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Figura 70. Caso 18: 12 meses, sexo masculino. Imagens obtida s em 23 
de maio de 2012. Áreas de aprisionamento aéreo no L M, língula e LIE. 
Linfonodom egalias com calcificações paratraqueais à direita, perihilar 
direita, pré- carinal e infracarinal direita. Redução do calibre do 
brônquio intersegmentar do LM. Atelectasia subsegme ntar no LM. 

Figura 69. Caso 17: 7 meses, sexo feminino, nascida a 16 de ou tubro de 2012, 
imagens obtidas em  29 de maior de 2013. Linfonodom egalia peri- hilar esquerda 
com consolidação da língula, área de escavação, rea lce heterogêneo, at electasia 
subsegmentar da língula. Aprisionamento aéreo do se gmento apical do LSE. 
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Figura 72. Caso 19: 1 ano e 10 meses, sexo feminino. Imagens o btidas em 22 de 
maio de 2013. Linfonodomegalias pré traqueais, pré- carinais à direita, 
infracarinal, perihilar anterior e posterior a direita, com calcificação focal, 
determinando colapso do brônquio intersegmentar do LID e atelectasia 
completa deste lobo. Aprisionamento aéreo no LM. Bo lhas de enfisema centro 
lobular no segmento apical do LIE e na língula. 

Figura 71. Caso 18. Mesmo caso da Figura 49. 
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Figura 74. Caso 20. 5 meses, sexo masculino . Linfonodomegalias pré -traqueais, pr é-
carinais à direita, infracarinal , para- hilar anterior a direita comprimindo o brônquio 
intersegmentar anterior do lobo superior. Aprisiona mento aéreo do LM . Espessamento 
do interstício peri- hilar notadamente a direita. Consolidação com compo nente 
atelectásico no LSD.  

Figura 73. Caso 19. Mesmo caso da Figura 51. 
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APÊNDICE 2 - DESCRIÇÃO DOS ACHADOS RADIOLÓGICOS 

 Os achados radiológicos foram descritos conforme a proposta de um 

consenso brasileiro para a terminologia da descrição de tomografias computadori-

zadas de tórax (SOUZA et al, 2002; PEREIRA-SILVA  JL et al., 2005). 

 Aprisionamento ou sequestro aéreo:  é a retenção de gás em todo ou em 

parte do pulmão, especialmente durante a expiração. Resulta da obstrução parcial 

ou completa das vias aéreas, ou de anormalidades focais da complacência 

pulmonar. O uso do termo “aprisionamento gasoso” é mais preciso. Na TC, 

evidencia-se durante a expiração por uma redução da atenuação do parênquima 

pulmonar menor que a esperada. Corresponde ao inglês "air trapping". 

 Aspecto de árvore em brotamento:  corresponde a bronquiolectasias e 

bronquiolomucoceles distais, geralmente preenchidas por material inflamatório. 

Formam-se assim imagens tubulares que se ramificam e que apresentam em suas 

extremidades distais dilatações nodulares. Indica doença das vias aéreas, sendo 

particularmente comum em processos infecciosos disseminados por via brônquica 

(p. ex., tuberculose pulmonar), na fibrose cística, na panbronquiolite difusa e em 

outras doenças infecciosas crônicas das vias aéreas. 

 Atelectasias: redução parcial ou completa da inflação pulmonar, ou seja, 

diminuição do ar intrapulmonar associada a uma redução do volume pulmonar 

(SILVA et al., 2010). 

 Bronquiolectasia:  é a dilatação de um ou mais bronquíolos, frequentemente 

acompanhada de espessamento parietal. A bronquiolectasia de tração é uma 

dilatação bronquiolar que se acompanha de opacidades peribronquiolares 
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(reticulares, em vidro fosco, consolidação). É geralmente interpretada como o 

resultado de um componente fibroatelectásico retrátil. Não há distúrbio intrínseco da 

parede do bronquíolo. 

 Consolidações:  correspondem à substituição do ar alveolarpor transudato, 

exsudato, sangue, ou células neoplásicas ou inflamatórias. Na TC, observa-se 

aumento homogêneo da atenuação do parênquima pulmonar, que obscurece as 

margens dos vasos e as paredes das vias aéreas, diferenciando-se assim das 

opacidades em vidro fosco. As consolidações podem conter broncogramas aéreos. 

 Disseminação broncogênica:  foi descrita como a presença de nódulos do 

espaço aéreo, nódulos centrolobulares, ou aspecto de árvore em brotamento. 

 Disseminado. Adj. ( Patofisiol.) Disseminado, mas descontinuamente  

distribuído por um órgão ou tipo de tecido. 2.(Radiol.) Disseminado, mas 

anatômicamente  descontínuo ( é dito de imagens e, por inferência , de um estado 

ou processo que as produz)  

 Doença do espaço aéreo:  o espaço aéreo corresponde ao gás contido no 

parênquima pulmonar, incluindo os ácinos. Exclui o interstício e as vias aéreas.São 

doenças do espaço aéreo o enfisema, as consolidações, os nódulos, etc. 

 Escavações ou cavidades:  são massas parenquimatosas cuja porção 

central apresentou necrose de liquefação e foi expelida pela árvore brônquica, 

deixando para trás um espaço aéreo, contendo ou não líquido (nível líquido). Ao 

contrário do que ocorre com as bolhas, as paredes geralmente têm contornos 

irregulares e mais de um milímetro de espessura. 

Faveolamento: Cistos pulmonares criados pela destruição de espaços aéreos 

distais, por fibrose do parênquima pulmonar, com desarranjo da arquitetura de 
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ácinos e bronquíolos, e que  se dispõem habitualmente em camadas, inicialmente na 

região subpleural, e se assemelham a um favo-de-mel. Representa o estágio final de 

fibrose, em parte ou na subtotalidade dos pulmões. 

Linfonodomegalias:  correspondem ao aumento das dimensões dos linfonodos. Os 

métodos de imagem, de maneira geral, avaliam bem estas dimensões. O termo não 

corresponde necessariamente a "linfonodopatia", que fica reservado para as 

situações em que há doença do linfonodo, o que pode ocorrer independentemente 

das suas dimensões. As linfonodomegalias podem ser mediastinais ou hilares, e 

terem ou não calcificações. 

 Nódulos miliares: são os que se observam nas infiltrações intersticiais 

difusas do tipo micronodular. Têm distribuição aleatória, apresentam-se bem 

definidos e exibem quase sempre o mesmo tamanho. 

 Nódulos:  correspondem a um pequeno foco circunscrito de tecidoanormal, 

grosseiramente esférico, com densidade de partes moles ou cálcio. Surgem como 

opacidades arredondadas, moderadamente bem marginadas e não maiores que 3 

cm em seu maior diâmetro (caso em que constituiriam uma massa). Podem ser 

denominados "pequenos” quando têm diâmetro menor que 1 cm. Um micronódulo é 

um nódulo que tem entre 3 e 7 mm de diâmetro, conforme diferentes fontes. 

 Nódulos do espaço aéreo:  Termo geral para os nódulos que ocupam o 

espaço onde fica o gás contido no parênquima pulmonar, incluindo os ácinos. Exclui 

o interstício e as vias aéreas. 

 Nódulos centrolobulares:  correspondem aos nódulos localizados perto do 

centro do lóbulo pulmonar secundário, isto é, separados por vários milímetros dos 

grandes vasos pulmonares, dos septos interlobulares, da superfície pleural e das 
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fissuras interlobulares, sem tocá-los. Esta distribuição reflete a presença de 

processo bronquiolocêntrico ou peribronquiolocêntrico. São muitas vezes 

acompanhados de um padrão de “árvore em brotamento”. Nódulos do espaço aéreo 

e centrolobulares sugerem disseminação intrabrônquica. 

 Opacidades ou atenuação em vidro fosco:  aumento da atenuação 

pulmonar, porém sem obscurecer as margens brônquicas e vasculares. Resultam de 

preenchimento parcial do espaço aéreo, de espessamento do interstício, de colapso 

alveolar parcial, da própria expiração normal, ou ainda do aumento do volume 

sanguíneo capilar. Geralmente indicam um processo inflamatório reversível, mas 

podem dever-se também a fibrose, que se denuncia pela coexistência de 

bronquiectasias de tração ou outrasdistorções arquitetura pulmonar. Ao contrário do 

que ocorre nas consolidações francas, preservam asmargens dos vasos e as 

paredes das vias aéreas. Podem conter broncogramas aéreos. 


