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I. -- RESUMO. 

Earam. analisadas. 29. crianças. com. diagnóstica de tube:‹:¿ 
lose- pulmonar e. encontram-'sea histâria.. de c;on'àa.to czomz faca- iàuzbercgg 
lusa: em IT pacientes.: As. principais queixas. encuntradas foram :Ee- 
brez, tosse, anorexia e sudorese. no..turna..- Q exame, físico. não teve; 
gzrandíe- importância., na diagnãstinu. Não houve predomíniaz de. sexa ea 

todos as pacientes- eram de. raça.. b:|:an;‹:a›` Os. lactentes' foram os 
:iis acometidos; A 1oc'al:iL2.aç'ã.o mais. enc~on.trada,,. através ‹Ie RX, :Boi 
o Ioho suàperíarv dsíireitoä À prova.. tuhercmlíníca foii. positiva em 1.8. 

as e; negzaƒëiva. em. 9. Vinte. e.. um pac:i.=.entLes não eram- vacinados. 
Q dia¬g;1‹$s.tic,o bactericlãgico t.e.vez pos:L,t:ifi.v:`.ída.de, apenas' fizzês. 
Cinco crianç as: evfoluzáàram. para 6b.=i.to:‹.
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A tuheroq1ose-é.uma infecção bacteriana necrosante, com 
manifestagöes mltiplas podendo se.distrihuir'amp1amente pelo oq; 
p0:(II)¿ A sua inoidênoia.e prevalência É maior nos países subde- 
senun;yidos, como o Brasil, onde os recursos econômicoszda.popuLÊ 
ção são-baixos, tornando~se um impontante.prohlema_§e.saúde púhli 
caä - 

› 

Frequentemente, a infecção tuberculose inicial, não cog 
plieaaa, não pzøâuz doença c1£nâ¢a.sigpifi¢ativa e, em geral, sa- 
mente é diagnostioada.quando são examinados os oonfiatos de um fo- 
eo infeccioso, ou quando progride.até.uma.forma.grave da doen.- 
ça»(II). 

O combate à.tabercu1ose, requer.do pediatra, o conhecip 
mento-da«hist6:ia.natura1 da.doenga.e os fatores que entram na.gg 
de-causa1.ãa-in£ecção; Assim, a presença ou.näo de foco infeccio- 
so, as condiçöes de saüdezda.crianga.e outros aspectos do meio em 
qae.vive, fazem parte.do diagpóstieo o que vai.nepercutir na ação 
tanto para prevenção da.doenga.como no tratamento do paciente. ¿á 
infectado (7). E como o sucesso na.atuação está na dependência de 
um diagpóstioo correto e o mais precocemente possivel, este traoâ 
Ibn vísou.bmscar dados que possepzconduzir o profissional mais se 
guramentezpara.oonfirmação da.hipótese ãiagnôsticar ouzentão, as 
fzsfiásxafl
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Foi feitos uma análise retrospectiva. de pacientes' inter- 
nados no E-[o'sp.š;taJ.. Joana de Gusmão ,, Florianopolis, com 
diagnãstico de Tuberculose Pulmonar, no periodo empreendida en- 
tre. jjaneíro dez. 1.989 a.. outubro :ie 1:¿.985-. A amostra, consiste de 29 
crianças onde. foram. analisados aspectos como sexo, raça e idade 
que entre 3 meses e. 14 anos. distribuídos conforme. Qua,-.-› 

dro 1;! 0E›sée::vow-se também principais; q,u.eixa.s,; principaisr dados de 
exame :t`£.s:.i.eo‹,V história de contato com foco. tuberculose. e estado 

com BCG Na busca. áe diagpãsfhíco foram vís- 
to-sê resultados dez exames complementares» como. prova. tuberoulíníca, 
pesquisa: baoteriológica e exame radiológicos dez tõraxâ
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Dos. 29 pacientes. investigados. 19 (65,51%) eram Iaeten.-»~ 
tes. Nasz faixas etárias seguintes. ubsegvoufse. uma queda na :¡.nci-- 

tend`b apenas 2. (6,8z9%) pacientes com” idade acima, de 12. _a¿ 
1105;' Con: relação' ac sexøf não se. notam predominância s:i'.gni£ícat_í¿ 

va. de. um sabre outra, e, quanta a. coa: tados os, pacientes eram da 
raça. branca- (Quadro 1)¡`5 

Quadro, 1 ‹› Distribuição dos. pacientes analisados segundo. sexe, x:_¡a_._ 

ça e faixa etária í 1.1 ' 1 I ' ' ' """ 
_ _, U í 

etária. M p Total. %~ branca preto» branco; Pfetfi 
o ---- az 9. -z zm - 19 65,51 
az» --- 'zà-. 2. _» 2 _ 4» 13,80 
Ta» -----›12a,_ 1 -' 3 ~' 

_ 

4z 13,39 
de 12a. 1 -› 1 - 2. 6,819 

t 1 \ 1 V ._ná 1 J 
' ií ífl 'tr' l çí 

'fatal 13 16 29 100 
Fen1:.e› -» Haspital Infantil Joana de ¿Gçusm_-ã',‹¿a, Flarianfipalis, ianei; 

:af de.. I;-198€ a eufiuhra. de 1,985 

Entre as queixas mais encontradas destacaram-se febxe 
(93,19%) e Vtossez (72,49%). Em seguida.. anørexia _(37,9GÍ›) e. su.-› 

dcrese xieturna (31,06%) As demais queixas fioram gemência., dia-› 
pnéia, emagj_1:ec:i.meni:o, apatia, brançopneumonia. de repetição, Eron.- 
capneumcnie que _n'á'.Q :ce-spcmdia, ap tratamento habitual e inieçgfõe s 
de v:i.a.sz aéreas superiares (Tabela. 1)'.'”5- 

Ao. exame física ›7 pacientes auseulta pulmonar noz-
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mal; As alüeraçães mais encontradas £oram.estertores subcrepifignf 
tes, diminuição dn.m:mrio vesicular, ronaas, sihílos, esterümns 
crepítantes e sara tubâria. 

Tabela 1.- Queixas mais encontradas 
him i 

._ Quezxa Nümeru de pacientes % 
__,< __ 

Febre 
Insse 
Annmexia 
Smdorase 
Gemência 
Díspnéia 
Emagreaimento 
Apatia» 
Broncnpnaumonia de repeäíçãn» 4 

Í ¬ 

2.1' 9-mw 
21. 72,40 
11 31.90 

31,no 
27,5a 
2@,6fi 
2o,6a 

ãz 1z¡2o 
13,79 

9* 

9\!® 

*Q naturna- 

Broncnpneumonía.que não respondia 
aa tratamento habí$uaI« 4 
Infecções de vias.aéreas›superinres. 3 

13,wø 
10,30 

Tuta! 
. 

29 
‹ _ T 7 ff-'-~:~: 

. ': ^ * 'M' 'M1 7 f~f~' '~^~~ f f _- -- f -~¡ f - _ 1 
Fonte ~ Hdspital Infantil Joana.de Gusmão, FIorianáp9¢ís¡ janqš 

ra-dQJ598O a eutubra de 1.985 

A respeite do use da vacina BCG intradérmico ahservouw 
se preäomípic de nãn vacinados 21 (12,42%) pacientes›contra ape- 
nas T (24¬14%) vacinadas? Umzgaciente.nãa sabia informar Q seu es , . ' ' 1 
fizúo vacina: (rabela 2)¡ 

berculøso 
Encontraupse história pøsitiva de contato som foca üuw 
em.I7 (58,62%) pacientes distribuídas por faixa.etáx£1a 

conforme.Tahe1a.3¿ 
Vinte e sete panientes £oram.submetidos à.prova.tuhercu
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líniea e.ohservou~se forte reação (acima.de 10 milímetros) em 
I8 (62¡9T¶) pacientes. Nove (31,04%) foram considerados como não 
reataresä Desses 9 pacientes 6 tínham.hist6ria.de contato com.£o- 
e0›tubercuIosa (Esquema.1)J Em.2.pacientes a prova fiubercuI£ni1:a 
não foi realizada porque em 1 foi encontrado o Bacilo Álcool Ãcí~ 
da-Resistente (BAAR) no lavado gástrico, e o outra evo1uivpara.6- 
bito com um dia.do internação (Iabe1a.4)¿ 

Thbe1a.2 -Estado»vacinaI com.BCG intradérmico das crianças com 
TuherouIosezPulmanan 

Estado vacinal Número de pacientes % 
_ 'ti 1 _ 

' ' 
, 

W*-'Int_”7'* ' 
_ .___ _' f _ 

vàcànaaos 1 24,14 
Não vacinados 21 72,42 
Não sañia.in£ommar 1 3,44 

Takai 29 100 
. . 

" " M' ' “ ^_^' ' 
. , 

~ ' _¡-¡ 

Fonte -‹Hosp&ta1 Infantil Joana.de Gusmão, Florianñpolis, jangá 
rozde.1.98O a.outubroVde:I.985 

Tabela 3 - Hist6ria.de;contato com foco tuberculose de acordo com 
faixa.etária 

Fäixa.etária Positivo (%) Negativo (%} Não constava (%) 

Lactentes 
Pré-escolares 
Escomares 
Adoiescentes 

11 (37, 94-) 
3.» (m,,34z) 
3 (10z34) -o‹-› 

5 (2›'Z›53) 
--(. - ) 

1 ( 3»f44)` 

2 ( 61939) 

-(.., " *" 

1-(3.»44é) 
-( -) 
..(;) 

Thüal 1:1 (55362) 1l(37,94) 1 (3..4›í4é) 

Fonte --Hbspital Infantil JoanaAdezGusmão, Elorianápolis, ¿anq¿ ro áe:1,98Q'a.0utubro dez1.985
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Esquema 1 -f Reação' de Mantoux negativa 
- l 'J ' éí Ç, ¬' aí. 

3 pacziííentes. sem história de contato com foco bacilífero: 
-› ZA pacientes não foi possível relacionar ac causa da não 

1:eaç_ã.o. ao. PPD ,V clínica e RX compatíveis. Eai fe¿i._ 
tc esquema. tríplice. e hcuzve. boa. evolucç ão. 

- 1' paciente com. desmtriçoão de II grau, Sci encontrad o 
baci-'Im de Kock no lavado g_ástrico›.. 

6 pacientes com história. de contato com. fioco. bacilíferoz 
-› 1; paciente com desnutzriç ão de I grau. Tinha; cI:E;'1:i‹.c-a e 

RIC compatíveis. Fo-:L feito esquema tríplice e houve boa. 
evolução. 

-~ E pacíenfzeso com. tuhezfculese na forma miliarg 
~› LL paciente foi encontrado- bacilo de Kock no 

lavado gástrico.. para ötbitc; 
- 4* pacientes foi. feito esquema. tríplice e tg 

das boa evcluçãcjq 

Fonte -~ Haspítal Joana de Gusmão, Florianópalís, áaneirc 
11.-989 a.. cutubro. de 1.985 

Tahela. 4~; - Resultado da reação dez Mantoux. na investigaç ão dos pac.-'í_'; entes 

Resuääizado. 
V H Iv%e:|:oa de pacientes iš 

' Reator 18 62,67 
Não reator 9 

_ 

31,04 
Não realizado' 

V 
V2 6,89 

7 z* _““" ' u_u;-na iíf 
'fo tal. 23 160 

" 
z . 

f '“,u, , 

Fonte. ‹ Ilícspital Infantil Jcana. de Gusmão, Florianopolis, janeiro 
1«9.8Q a outubro; de 1.985 ' 

Ecs. 18 pacientes em que a reaç ão de Mantoux foi positiva 
7. já sigío vacinados com. BCG intradérmico. No Esquema 2 é fe;
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tn~uma análise desse resmltadoä 

Esquemavâ - Análise da reação de Man£aux»pQsitiva.em-reIaçäo. às 
criangas;íá.vacinadaszeomVBCG.intradérmico 

r"_ "í ¡" ' ' 1(_V ' II , 

" ' 
1 _,__ í 

7 pacientes vacinadas e com reaçãø de Mantoux positiva: 
-3 pacientes.tinham«sidn vacinados.hâ mais de dois av 

nos. Foi.£eit0 esquema tríplice. A 

~ 4›pacientes.tinham.sído vacinados há menos de~ dois 
anos:

_ 

-›1 paciente tinha.hi§t¿ria.de contato com fig cn bacilíferu + c1£nica.e RX compatíveis ä 
Foi realizado quimioproíilaxia. 

-›3 pacientes_sem.hist6ria de cantato com §g_ co.baci1££ero, mas, com.c1inica.a RXÍcomg§¿ 
tíveis: 

-l.paciente foi feito quimíoprofiâ; 
Iaxiaw 

--2.pacientes foi feito esquemaztpš 
plicefi ii É ' ' ^ -~ * " ff ¡f'¬p 

Kàwinvestigação radiolõgicaudbsecwaurse coma localização 
preferencia1.o.Inba superior direito (¶aheIa«5Í¿ 
TaheIa›5--Localizaçõeszpreíerenciaisvdafiüwherculose pulmonar cqg 

formeflaudos.radinlõgicns 

Lacaíizaçãaà K9 
i-*W ,bit 'finøxfl í¿ 

Boba superior direito 
Miliarf 
Loho;ínferíar esquerdo 
Luka médiwz 
Ldhu superior esquerdo 
Adenomegaliaflhílar 
Língula 
Laho inferior diraiän 
Extensa.Iesäo pulmnnan 
Derrama plewmal 

wwflwwwwwmã 

í',_'¡fi A _“~ ,i

% 

34549l 
26,69 
10,36» 
6- ,V 630 
6,90 
3,44 
3,44 
3,44 
3,¢4 

rúa»- w_ 
3 ur ,ix _ Lí-¡' 

19611



Em. J;& pacientes- foi pesquisado.. BAAR na lavado: gástrico 
ez o resultado. foi positivo. em apenas- 2»(I1,_.11'í›) e negativo. e nx 
16jÍ(88,_.8.9%l) pacientes (fläxadro 2).; 

Quadra. Z. - Resulífiado. dia. pesquisa. de; baciálicx- de Block no lavada» g_á§_ 

nur 'Í' IQ” W 'í , 
'T^^? ^* ' _ ' " í hi 1- 

Posifiiivos 2. ( 1;1,11%)_ 
Realizadas. 18.; e -~ e e z --- .› 

Hegativos 16 (88,.8‹9% ). 

Não realizados 11. 

W'Eoi:a.I 
í 

29 

Eonte -~ Hospital Infantil Joana. de Gusmão., Elor:ian‹$poI:i¿.s.,, 
:oz de- 1.980 a cutwhre de. 1.985; 

A pesquisa. de. BAAR no. escarro :Eai nealizada em. 7 pacíeg 
tes, em. & o.. nesusl tado fei. negativa e. em 1;. pacziente. foi. positivo. 
(Quadra 3)¿*Í 

Quadra 3 - Resultadu da, pesquisa. de bacilo. de Koala no. escarrw 

Pasitive 1 
Realizadas: 'Z ~~ e - e 

e ---+ 
Negativas 6 

Mãe realizados 22 

Fonte -\ Hospital. Joana.. de. Gusmão ,_. Elorišanõpulis, jane;¿ 
ro de 1.986 a outubrw dez 1.9852 

Dos 29 pacientes. estuciadoe 6 tiveram. tuberculose na £'o_:_:¿
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ma- e todos hist‹S;\:ia_de contato.. com foco tmhercuJLoso,. 
sendo que havziia. sido vacinado com. BCG e cem; por cento evo- 

com comprometimento do sistema.. nervoso centralä Desses 6 pg 
com.. tuherculose na forma. mi3L':i.a::~.,.. 5 eram Iactenfies: e 1 pré- 

escoã|.ar',, e,,. qwantez ao PPI) apenas L apresentou reação forte. Outros 
3 pacientes apresentaram envolvimento; do sizsfiema nervoso. central z' 

Na Tabela 6 é feito comparação entre í.dade,. es-tado vacinal, Ig 
ealizaçãm da tu.~hercu1;ose,, reação de Mantozm ez evozluç ão desses nome 
pacientes que tiveram envolvimento ‹1o;fâsis1t:ema. nervoso central .' 

Tabela. éz -~ Comparação entre localização da tubercu›1os.e,, idade, e§__ 
fiado. vacinal, reação de. Mateus: e evolíucgão de cada pac; 
ente que apresentou.. envolvimento, do sistema nervoso ceg 
tralv 

1 "I_""íIr' pl. ii ' 

l _ Iní"¬n_níp¡ “II- 
Localriszação Idade Estado Reação de Mantoux Evoleif 

‹V` ' í '^'- bl _: ` "\í ii 
Miliíar

H 

M:if.I:iia1': 

iar- 
LSD* 
Míliáar 

3m- 
3m 
6m 
Gm 
81m 

lie-› 
são pulmonar' 9m. 
LSD, L1D**',, 
LIE-me as 

Hj ]í;¡°¡ az 
Em 
la 
2a9.m. 

Não; 
Não 
Não 
Não 
Não 

Não 

Não 
Não 
Não 

vacinado 
vacinado 
vacinado 
vacinado 
vacinado. 

vacinado 

vacinado 
vacinado 
vacinado 

Positiva 
Negativa 
Negativa. 
Negativa 
Negativa-, 

Não realizada 

Não realizada 
Negat iva 
Negativa 

Boa 
¢§b:iLto› 

Boa, 
Óbito 
Boa. 

Óbito- 

Óbitos 
Boa 
Boa 

~ ' ii l"“'"'"" "^“ 'll Iii Il 7 _ u_u' 
-›‹ Hospital Infantil; Joana de Gšusmão, Florianópolis., ianei- 

* Lobo. superior: direito.. ** Lobo- inferior direito 
***Lobo. inferior' esquerdo 

ro* de.1.98fl a omhmhro de 1.z9f85. 

A morta.1.:i.'=dade. por faixa. etária. se encontra naefiahela. 7;*
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Tabela T --V Mortalidade por faíxaâ etáriia 
í WYA 'ff f f _ 

~ -W 
, 

" 
_ 

f f'f ' ff V I ' "V 'ni'
r 

Faixa etária. NR de casos. (¢) Nã de ôbitos 

0-----2,» anos 19, (6251) 4 
2-----'Z anos» 4 (I.3,_80) *JL 

'Zë-----Iâanos 4 (1.3,80)' -- 

de 12 anos 2 (06,89›) - 

'r‹z+rza1 2.9 (1,o) 5 

Fonte - Hospital Infantil. Juana de: Gusmão., Florianãpalis, jane; 
de 1.986 a outubro» de. 1.985 

* Paciente portador de Leucemia Linifoblâstcica Aguda
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O diagxíóstieo. de. tuberculose. pulmonar; na bg, 
seia..-se Iza; eombíhação. de pelo menos do-is' dos seguintes critéri- 
os (I.)~:.~ 

H 

a;) -›~ teste. tuherurlínieo positivo; ` 

h.)` -› achados e1ín:iico.s eompatísve-is com ituberculose; 
c..) -› histáriíe de contato: com. face. tuhercuJ;oso.; 
cl) - exame 1:ad:íLo1;.6g:'¡.c:.o de. *=':6::ax;» 

e) -» exame baeteríelógíeoe
_ 

A caniança está mais sujeita âz. primo;-íníecç ão: tuherculg 
saw pelo fetoâ de estar exposta às ifontes de infecção; (2,9).* 
Efe caso de líaetentes. e pré;-escolares os focos- de contamsiínaç ão mg 
is freqüêntes são» os tios, asrãs e irmãos- mais. velhos. À. me- 

em, que a... er:i.anç_a.. cresce az. img-ontância, do. ambiente 
pois, aumentando.. o. seu. convívio; social e enziiança- tem maig 

res: possibilidades de entrar em contato com outros focos; basíli- 
£'e:|rros".."* 

A via; respiratória é a mais importante porte de entrada 
do, h-acilw de. Kock.. ne organismos hu.mano›,,_ através; das gotículas de 
Flügge dos aerossóis p::o.ven:i?.en.tes› da, tosse de- pacientes bacílifg 
ros; (2,]=.'1.,,12.) .Í Por isso a.. de anamnese rec.onhe‹::iíme¿ 
to do. foco; de contaminação. me micro-›amb:¡.en»te da.. (2‹,'Z,.].2.)_fi 

Com; azeláaçãe ao» sexoz e cor: as diferenças não são signifzz; 
mentes (14%) f' 

0 quadro clínico. ne. tuberculose- primária, é pouco expzreg 
siLv0».“ A. suspeita é e prímeiroz e mais importantezz passo: para chegar- 
ao- diagnóstica da-.. doença, Q1Q).** Febre com duraç_ão.e variável, ièrritâ 
bilidade, ziínapeizêncía, tosse, sudorese- noturna. são os sintomas mg 
is- freqüëniiieã É-2a11›13)Í› Sintomas pulmonares podem não eâcístir- e 
a exame físicoâ. dloz agerelho respiratória ser normal (2,7) .E Duas mg 
nifestaç ões; raras podem aparecer; eritema nodoso e conjuntivite 
frâàzàemzlaxz (2) ~,~
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Uh1£äto importante, qge-porfvezes.ohríga.ozmédico a pag 
sar'na,possibí1ídade:de proeesso.espec££ic@, sãozas pneumon£as.de 
evoIução.1enta:qne»godem vir associadas a.hegaroesp1enomega1ia. e 
não se resolvem com.antihi6ticos em prazo habitual (2)J 

E exame.físico pouco informa, contrasando, na; maioria 
das vezes, um examewfísíco normal com achados radiolõgicos imor- 
tanfies»sugestivos.de tuberculose (7,11)¿ 

O grau de proteção conferido pe1a.vacína.com BCG semre 
foi.motivo de~eontrovérsía. As.discussöes sobre estes resultados 
contraditórios faziam referência, principalmente, ä faIta de Yaoi 
na Qadronizada e a não uniformidade da.técnica de aplicação. A 
Organização Mundial de.Seãde recomenda a vacinação dos recémrnasb 
cidws nos países de alto risco de infecção tuberculose, pois acrg 
dita que a.proteç3o a.este grugo etário.é.muito.alta.(6); No Brg 
sil vigora a.oríentação de vacinar crianças de zero a.quatro anos 
sendo o grupo prioritário as menores de.um ano; 

Väries.esrudos têm comprovado que a.vacinação com cepa 
eficaz de BCG camsa.diminuiçäo na.íneidência de doença.cIínica, e 
as crianças que se tornam enfermes apresentam formas menos graves 
de tuberculosew A doença.meníngea e miliar em crianças jovens é 
rara apos a.vacínação'com.BCG.(l2,13). A meningite é,a mais séria 
complicação de.üuhercu1ose, e a.maior causa mortis em. crianças 
com esta doença, sendo uma.comp1icação precoce e manifestando~se, 
geralmente, nos:seis primeiros meses.de infecção (13); 

Ne suécia, onde a.vacinação foi suspensa em 1.975, houe 
ve aumento de 4 vezes na incidêneia.de tuberculose pulmonar, mil; 
ar*e de meninge entre a.popu1ação infantil não vacinada (6). 

As curvas de.morta1idade mostram o pico nos. primeiros 
três anos dezvida devido ä deficiência relativa de ímnidadeocelg 
lar que caracteriza este.período de vidad(12J; 

Neste estudo ohservourse 5 casos de Óbito, 4 pacümrtes 
eram.1actentes.e 1 préwescolar portador de.Leuoemia.Linfob1ãstíea 
Agudaä 

O uso de BCG em.programas.de vacinação encontrar resis-



tência no fato de que a.positividade.tuberculínica ê induzida.pe~ 
Io ECG, destruindo, assim, o maior indicador_de infecção inicial, 
consideração importante-em.áreas de baixa.preva1êneia.(I2,13); No 
entanto, crianças não infectadas devem ser protegidas por meio de 
vacinação com.BCG o.mais próximo possível do nascimento, nas re- 
giões onde é alta o risco de infecção (3)¿ 

Nesta.análise ohservonsse~que dos 29 pacientes, 21. não 
tinham sido vacinados, Desses 21,pacientes, 9 tiveram envolvimens 
ta~do sistema nervoso central, sendo que.6.tinham tuberculose na 
forma miliar, e todos-com"ídade.in£erior a.três anos. 

0 teste tuherculíníco dä.umazestímatiwa.g1oba1 da‹ fre- 
qfiência de infecção pelo Mycobacterium.tuberculosis (lílä 

Beve~se-adotar o seguinte.critério.de interpretação dos 
resultadosda.Prova.Tuhercul£nica.Padronizada: 
REATOB.FQRTE -induração igua1.ou.maior que B9 milímetros; Nadine 
terpretação de reator forte.é.conveniente.1embrar dois pontos ims 
portanfies: o primeiro é se há antecedentes de vacinação por' BCG 
intradérmicoä Heste.caso, em.se tratando de crianças.em idade es- 
colar, há.8fl-9ü%.de possibilidade de que a viragem. fiáhereulínioa 
seja pôssvacinal (16)¿ O segundo¿é.se há.conhecimento de reswltaw 
dosâüuherculínicos prévios; Se a positiwação da prove se verificar 
no.deeorrer~dosêá1tímos.doisJanos¬ou;nozú1tämd ano, tratasse» sem 
dfimädasde viragemzfiwbercu1£nica.e* portanto, com.maior-prohalidar 
de de ínfecçãm me doençasatual. Se.a.prova\túäercu1íniea, repetir 
da nm decorrer dos.ú1timos anosq se manteve.sempre-positiva, ou 
não existemqínformaëöes sobre provas anteriores, o paciente, deve 
ser considerado comozportador:de.uma.iníecção pregressa.owhatuaI$ 
Em qualquer das hipóteses, exames complementares serão neeessâ- 
rios.(16). 
REAIüR,FRAG6 ~-o diâmetroƒde indração.es§á.entre.os limites de 
5 a.9 mi1£metros;.Àp6s afastar falhas técnicas merece innestägar 
uma possível infecção túherculosa.ínicíal sem que tenhazdesenvole 
vido ainda plenamenxe.a»a1ergia.tuberew1íníca. Reator fraco acom» 
panhado de sintomato1ogia.e história de contato.com.foco infeceig 
so, requer investigação com exame radíológieo e pesquisash bacte- 
riolõgicas adequadas»(&)¿ Os.resultadosf£a1so~negativos:podemf o-
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correr em 15;2fl%.dos.pacientes›com.tmbercw1ose clínica, se os Iàg 
£6citas.T sensíbilizados.estiverem.temporariamente-deprímidasé(11, 
IZJJ As principais»causas;de.hiporeativídade ao PPD são: neaplav 
sias, tuherculusezmiliar, sarcuidnse, viruses {sarampa, fiehrewmqg 
nela), amiloidnse, hipotireoídsmo, hanseníase.virchnviana, co:#§_ 
eosterõides, eitostâhicos, vacinas.viraísr(sarama, poliomielite; 
£ebre›amare1aJWe;alcoolismozagudez(4)¿ 
HQ REAIflRe~~as limites de.índmraçãofficamúentre.zerw a.4 milíme- 
trasä É.consäderada não infhctadb pe10.baciIoztuhercw1oso¡ excev 
çäazaos.gacientes‹que.possuem.de£iciêncía.de.imunidade eelularfi 

A.prova.üwherculínicarnãn é realizada nas dois prfimeiros 
meses.de-vida, pais, a.sensibi1idade a1érgica.s6 aparece, geralw 
mente 4 a~6.semanas.aQ6s;a infecção pela Mycobacterium tuberculo F _» 

(1t7..)¿ 

G g;ande.va1on de teste-tdbercu1ínico se baseia no fata 
de que a.quase totalidade.dnszdoentes apresentam reações de IQ Q; 
Iímetrws.au~mais, e.o.seu.vaIør é.inestimáMe1 quando aplicada em 
crianças näa.vacinadas pelo BCG (8)ã 

0›examezradío16gico üem grande ímportânciazno diagósfig 
ca; A viswalizagãn;radioI6gica.do foco=gangIionar é maissfácil. A 
lacaflizeçäo mais freqüênte ê.nn.pulmão direito. Geralmente 0 pro- 
cesso é.de evoluçãn lenta, permanecendo a.imagemévisíve1 por Gz a. 
& meses.au»atë.períodas mais longos, principalmente as atelectaeg 
es.(T)¿.Ao11ada das lesöes.parenquimatosas, podem.eparecer ima~ 
gens üe derrame.pIeural, mais.£reqfiênfies na idade escalar (7). G 
aehado radifllógico mais sugestivo, mas nem sempre a mais' freqüêgí 
te, ê adenømegaliavmediastínicazuilateral (2); 

A.broneopneuuniaetambém.ë uma das formas de.acometimqg 
to pwImonan=d-tuberculose-nazin£ância«(2); 

Radín1nginamente.a tuberculose miliar se caraeteriza.por 
múltiplas imagens nadmlares diminutas.disseminadas nos.dnis pule 
mñesw portanto, o canceito de miliar diz.respeito ao padrão radia- 
Iágieo e não ae enwnlvimenta sistêmico do paciente.(2). 

Somenteeo amhadu da Mycobacterium.tuberculosis. canfirma 
m diagnšstico de.tuhercw1ose« A pesquisa do bacilo de Keck se íaz
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com main: íaçilide adulto, senda. de pouca au.xJ'é1io. díagnöstg 
ao da doença. em erianç a. Somente-.z nas formas. de tuberculose endw- 
brônqpaíea e- cavitâriia. existe. maier prebalidade de se encontrar a 
bazâzlø (1,.'z').~ 

Ã. pesq_u:á.~sa.,» que deve ser feita. quando há alterações- 
monzares sugestivfas, é realizada. por processo de lavagens gš.striic'a 
nas menores, pela lavado. traqueal ow pela exame de eseag 
rox- qmandq. há expecüoraçãoz» (J..,'Z) . 0 lavada» gástrico é ezv que.. apre- 
senta, mais alto índice de pn.s:¡L1?Liv:i¿dade dentre osf três (1) ,E e= deve 
ser £e:i.›.to apenas em crianças não se .í`ust:iii`icandu~ a...r_e: 

alziização dm exame» em. regime amhuilatoriáal já que-. o. rendimentøca é mag 
fm- baixo, (2.'.}..'L



VÊF-›QÔNCLUSUES 

I -Nà;husca.de.eon£irmação.eu.de afastamento do diagnág 
tico de_tufiercuIose pulmonar encontrasse suhsídios importantes na 
anamese como contato com foco tuberculose, idade da criança, suas 
queixas e seu.estado vacinal com BCG 

2.-Queixas come.£ebre; tosse, anorexia, sudorese notur- 
na.e sintomas respiratórias devem despertar no médico pediatrao a 
possibiliäade desta.patologia¿ 

3 -9 exame fisieolézpoueo expressivo na ãiferencíagäetm 
outras pneumopatías; 

4V~ U Rxzde tórax pode.mostrar-lesões que após exame fí- 
sico e.anamnese.näo se.suspeitaria, sendo, às vezes, a primeizmzpig 
ta.para o diagnóstico. 

5 -As pesquisas bacteriolšgicas têm.baixa positividade, 
e apresentam.dí£icu1dades téonieas principalmente em crianças. de 
baixa idade; 

6.- Em.países onde éza1ta.a prevalência de ínfecçäa, a 
vacina com BCG é um método efieaz.na prevenção de formas graves de 
tuberculose. 

1 -~A.mortalidade na infância por.tubercu1ose apresenta 
cifras altas, principa1mente.entre lactentes, e está relacionada à 
imunidade deprímidai A vacina.BCG reforça a.ímunidade celularf 

8 - A.reação de.Mantoux:tem.grande valor no diagnâstico, 
mesmo nos iá.vacinados, pois deve ser anlisada.dentro de um. cone 
texto global e não como dado isolado. Gs resultados negativos.tam- 
bém devem ser ana1isados.de formaenão isolada, afastando-se a posw 
sibilídade de um falso-negativo em crianças que possam apresent ar 
esse.tipo de reação (resposta ímnezaterada){



'Ilha 29 children with diagnosis 
ry f:ubercuã;osi.s- and; ahsenve: 

The positiva epâi;demio.1.ogí‹:. history in. 1.7 
The fcmr protesta more found; feâzer, cnugh, without 

_
7 

nocturna. perspiraticn.. 
The physical di%.dn,.'-1: hafvez large impørfiance' d:¡.à££§_. 

of tuhercmliosisi 
Ii: d:¡ãzdx1'~t. have oii sex children was 

te; race. 
Ešnder age. meme.-. was ~ 13. 

IE;oca1iza.tion.umre. found., by RX examination, was the 
sxmper:i‹.o›:r:~ right; Jtobeä 

Thze, tuherculin. test was gasitive :ia 18 children. 
Twenty one. children. wun'~ü- 
'Eheé ha.c1`:e:::iLo1cg;íea1.í diagnusis hai low positiveness. 

children evolve for death.
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