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Diagnóstico da tuberculose em crianças: qual o papel do hemograma
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Resumo
Sabe-se que a tuberculose infantil é uma questão de saúde pública mundial, porém negligenciada em relação ao seu
diagnóstico e tratamento. Como a doença na infância é paucibacilar a confirmação laboratorial ocorre na minoria
dos casos. Sendo assim, utilizam-se critérios clínicos, epidemiológicos, radiológicos e laboratoriais para confirmação
diagnóstica. Esse estudo revisou a literatura buscando como o hemograma e as provas de atividades inflamatórias
poderiam corroborar com esse diagnóstico. Existem poucos estudos na literatura sobre esse tema, sendo descrito
que o achado mais comum, em relação ao hemograma é anemia de doença crônica (normocrômica e normocítica),
com leucograma inespecífico e plaquetose. Talvez o que mais ajude, para suspeição desse diagnóstico, seja a ausência
de leucocitose, comum num quadro agudo pulmonar febril. As provas de atividades inflamatórias são classicamente
elevadas, porém alguns estudos questionam o valor do VHS como auxiliar no diagnóstico da tuberculose. Outros
parâmetros laboratoriais requerem mais estudos para terem utilidade comprovada no rastreio e diagnóstico da
doença na infância.

Abstract
It is known that childhood tuberculosis (TB) is a global public health problem, although the diagnosis and treatment of TB
are neglected. Few cases are confirmed by laboratory tests because TB is paucibacillary in childhood. Therefore, clinical,
epidemiological, radiological, and laboratory criteria are used for diagnostic confirmation. This study reviews the literature
to determine the role of hemogram and tests of inflammatory markers in diagnosis. Few studies have addressed this
subject and the most common findings in the hemogram are anemia of chronic disease (normochromic and normocytic)
with a non-specific leukogram and platelet disorders. The most important factor in the clinical suspicion of TB may be
the absence of leukocytosis, which is common in acute febrile respiratory illnesses. The levels of inflammatory markers
are usually high, but some studies question the value of ESR for the diagnosis of TB. Future studies will help confirm
the usefulness of other laboratory parameters in the screening and diagnosis of TB in children.
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INTRODUÇÃO

assim como o número total das hemácias, que encontra-se
diminuído7.
O leucograma é variado, podendo apresentar:
neutropenia, leucopenia, linfopenia, linfocitose, leucocitose e
monocitose6. Nos casos mais agudos pode aparecer linfopenia
e na evolução, monocitose. Talvez o que mais ajude seja
a ausência de leucocitose importante num quadro agudo
pulmonar, o que poderia levar a pensar na tuberculose. Porém,
devido à falta de especificidade dessas alterações, são de
pouca ajuda para o diagnóstico8.
Em relação às plaquetas, existe uma associação
de trombocitose com tuberculose em atividade 6,9 .
Sahin et al. 9 compararam pacientes com tuberculoses
pulmonar, pneumonia bacteriana e controles saudáveis
e demonstraram essa alteração em 44% dos pacientes
do grupo tuberculose, com significância estatística em
comparação aos demais grupos. Recentemente, vem sendo
demonstrado, em adultos, que nas cavitações ocasionadas
pela tuberculose há formação de microtrombos plaquetários
como mecanismo de defesa. Somente a plaquetose esteve
associada com uma maior extensão de lesão evidenciada
radiologicamente.
O VPM (volume plaquetário médio) esteve mais baixo
em pacientes com a doença, porém não refletia a gravidade
da mesma, portanto, seu uso não é recomendado como
marcador da doença em sua fase aguda10. Contudo em alguns
casos, como na tuberculose disseminada ou miliar, pode haver
plaquetopenia, como Singh descreveu6.
Uma alteração no hemograma não muito comum, mas
que pode ocorrer é a pancitopenia, que, quando associada
à febre, esplenomegalia e hiperferritinemia, caracteriza a
síndrome hemofagocítica - doença que pode ser desencadeada
pela tuberculose. Apesar de ser classicamente associada aos
vírus Epstein-Baar e citomegalovírus, novos casos associados
à tuberculose têm sido relatados11,12. Nestes casos podem
ocorrer também alterações no coagulograma13. Desta forma,
esse diagnóstico sempre deve ser lembrado, principalmente
em pacientes com má resposta ao tratamento da tuberculose,
tendo em vista sua gravidade11-13.
Na maioria das vezes, todas as alterações no hemograma
se resolvem com o tratamento antituberculostático6.

A tuberculose é um problema de saúde pública
mundial. A cada ano são notificados cerca de 70 mil novos
casos no Brasil, com altas taxas de mortalidade em adultos e
crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS) de 2016,
o coeficiente de incidência de tuberculose no país apresentou
uma redução de 20,2% entre os anos de 2006 (38,7/mil
hab.) a 2015 (30,9/mil hab.) e o coeficiente de mortalidade
foi reduzido em 21,4% de 2004 (2,8/100 mil hab.) a 2014
(2,2/100 mil hab.)1. Apesar desses avanços, ainda existem
muitos desafios para se alcançar a meta final de eliminação
da tuberculose: redução em 90% da taxa de incidência e 95%
do coeficiente de mortalidade até 20351.
Em 2016, a Organização Mundial da Saúde divulgou
estatísticas relacionadas à faixa etária pediátrica (menores
de 15 anos de idade), onde se estimou 1 milhão de casos de
tuberculose no mundo, o que era equivalente a 10% do total de
casos, com 210.000 óbitos em 20152. Nos países de alta carga,
como o Brasil, estima-se que a ocorrência de tuberculose em
menores de 15 anos seja superior a 10% do total de casos3;
porém, de acordo com os dados reportados pelo MS do Brasil
em 2016 dentre os casos notificados no país, apenas 3,2% do
total de casos foram em crianças4.
Apesar das crianças serem responsáveis por 10 a
20% da carga global de tuberculose no mundo, ainda são
negligenciadas no que se refere ao diagnóstico e formulações
terapêuticas adequadas3.
Os casos de tuberculose em pediatria são subnotificados
provavelmente devido à dificuldade no seu diagnóstico. Como
a tuberculose na infância é paucibacilar, com dificuldade na
confirmação laboratorial, o seu diagnóstico se baseia numa
combinação de critérios clínicos, epidemiológicos, radiológicos
e laboratoriais. A combinação de alguns desses critérios é
normatizada no Brasil por um escore de pontos, o qual define
probabilidades do quadro ser devido à tuberculose, orienta a
terapêutica ou investigação de novas afecções5.
Dentre os critérios, os mais utilizados no diagnóstico
são os sintomas clínicos sugestivos da doença, a história
de contato com adulto bacilífero, a prova tuberculínica
reatora e as alterações radiológicas. Os exames laboratoriais
complementares inespecíficos não são critérios diagnósticos
para a doença, porém resta a dúvida: poderiam ser auxiliares
no diagnóstico?
Desta forma, este artigo se propõe revisar a literatura
e descrever as implicações que o hemograma e as provas
de atividades inflamatórias apresentam no diagnóstico da
tuberculose em crianças.

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS - PROVAS
DE ATIVIDADES INFLAMATÓRIAS
Em pacientes com TB ativa é evidenciada associação
com aumento de reagentes de fase aguda - velocidade
de hemossedimentação e proteína C reativa - (VHS e PCR,
respectivamente)7,9. Porém, o que historicamente sempre foi
reconhecido, atualmente tem sido questionado em relação à
sua efetividade para predizer este diagnóstico.
Estudos em adultos mostram aumento de VHS em até
99% dos casos de tuberculose, porém, sabe-se atualmente
da baixa acurácia deste exame, visto ser positivo em diversas

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS HEMOGRAMA
Várias alterações hematológicas têm sido descritas
em associação com a tuberculose. O achado mais comum é
a anemia de doença crônica, normocrômica e normocítica6,
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outras doenças não tuberculosas. Além disso, seu aumento
pode estar ausente nas crianças com tuberculose14.
Al-Marri e Kirkpatrick15 avaliaram o resultado de VHS
de todos os casos registrados como tuberculose no Programa
Nacional do Quatar de 1983 a 1996, em crianças até 14
anos. Encontraram que o valor de VHS era estatisticamente
maior em crianças sintomáticas, como também naquelas
com cultura positiva. Não perceberam diferença em relação
ao sítio da tuberculose (pulmonar ou extrapulmonar), idade
dos pacientes ou reatividade da prova tuberculínica. Porém,
ressaltaram que há uma grande diversidade de valores
individuais de VHS, com sobreposições consideráveis. Além
de crianças doentes apresentarem exames normais, havia
crianças normais com exames alterados, o que torna difícil
avaliar como os valores individuais dos pacientes poderiam
ser úteis em diagnosticar ou excluir a tuberculose.
Niu et al.16 publicaram um estudo que comparavam
procalcitonina, proteína C reativa, Interleucina-10 e VHS em
adultos com pneumonia bacteriana aguda e adultos com
tuberculose pulmonar; concluíram que tanto a procalcitonina
quanto a proteína C reativa e a interleucina-10 apresentaram
valores mais elevados em pacientes com pneumonia do que
com tuberculose, enquanto o exame de VHS era igualmente
aumentado nas duas enfermidades. Porém, evidenciaram que
o VHS estava ligado à atividade da TB, sendo esse o parâmetro,
dentre os estudados, mais associado à tuberculose. A
procalcitonina apresentou uma sensibilidade e especificidade
melhor em relação a todos os testes, porém os autores
sugeriram que novos estudos devam ser desenvolvidos para
confirmar estes achados.
Alguns eletrólitos já foram investigados, também sem
muito sucesso. Luterotti et al.17 avaliaram a possibilidade
da dosagem de zinco e cobre ser utilizada como parâmetro
indicativo de acompanhamento para avaliar a persistência ou
recorrência da infecção, porém concluíram que os mesmos
não são específicos.

De um modo geral, novos estudos descrevendo os
valores preditivos positivos e negativos, destes exames, devem
ser demonstrados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a tuberculose é uma doença endêmica no
Brasil, provavelmente com grande número de subdiagnósticos
em crianças. A dificuldade da confirmação diagnóstica se dá
principalmente porque as crianças são paucibacilares. Na
literatura atual, poucos estudos descrevem as alterações
do hemograma e das provas de atividade inflamatória na
tuberculose.
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procalcitonina, IL-10) necessitam de mais estudos.
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