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Exames radiológicos



Radiografia de  tórax  -  Indicações

Permite:

Diagnóstico de TB.

Avaliação da extensão e da 
característica da doença. 

Acompanhamento da 
resposta terapêutica. 



22% das PVHA com TB
têm radiografia de tórax normal



Radiografia de  tórax  -  Indicações

Os achados radiológicos são
atípicos;

São comuns infiltrados apicais 
ou subapicais posteriores em 
lobos superiores ou no segmento
superior do lobo inferior;

Cavidades e lesões bilaterais são 
sugestivas de TB.

Radiografia, mostrando linfadenopatia hilar.
Crédito:  Case courtesy of Dr Prashant  Mudgal, 

Radiopaedia.org, rID 34311
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Os achados radiológicos são
atípicos;

Radiografia de tórax  -  Interpretação

Padrões radiológicos menos 
comuns: 

Atelectasia;

Lesões tumorais que simulam 
carcinomas;

Grandes cavidades com nível 
aéreo.

Radiografia, mostrando lesão cavitária pulmonar 
no lobo inferior esquerdo, em paciente com TB.

Crédito:  Case courtesy of Dr Henry Knipe, Radiopaedia.org, rID: 30280



Exame broncoscópico



Exame broncoscópico  -  Indicações

Sempre acompanhado de biópsia 
e lavado broncoalveolar.

Indicado quando os exames de escarro 
são inconclusivos e há suspeita de TB 
pulmonar.



Exame broncoscópico  -  Indicações

Broncoscopia
permite o diagnóstico da TB

devido à baixa carga bacilar
em somente 30% dos casos de TB em PVHA



Exame broncoscópico  -  Interpretação

Baciloscopia negativa ao exame 
broncoscópico não exclui TB em PVHA.

Deve-se SEMPRE solicitar, além das baciloscopias, 
a cultura com identificação de micobactérias e 
teste de sensibilidade aos antimicrobianos. 



Exames bioquímicos



Exames bioquímicos  –  Achados inespecíficos

Anemia normocítica normocrômica; 

Hematúria: TB renal;

Hipoalbuminemia;

Hipergamaglobulinemia (aumento da
resposta humoral);

Hiponatremia: TB suprarrenal, meníngea 
e pulmonar;

Hipercalcemia: TB pulmonar.



Dosagem da Adenosina 
Deaminase (ADA)



ADA  -  Indicações

líquido pleural;

líquido sinovial;

líquido da cavidade peritoneal;

líquido cefalorraquidiano (líquor).

Exame simples e barato e pode ser 
realizado em qualquer fluido corpóreo: 

Dosagem > 30 U/ml = positivo para TB 
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