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Deve-se investigar os 
contatos de indivíduos 
diagnosticados com 
tuberculose 
extrapulmonar? 
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Não há necessidade de investigar os contatos 

de indivíduos com as formas exclusivamente 

extrapulmonares de tuberculose, pois esses não 

transmitem a doença.  Os casos de tuberculose 

laríngea, atualmente pouco frequentes, são uma 

exceção, pois podem expelir bacilos pela tosse, 

fala ou espirros. Nesses casos, os contatos 

também devem ser investigados. 

A tuberculose é uma doença bacteriana 

transmitida de pessoa à pessoa, principalmente 

por via área. Os pacientes bacilíferos, portadores 

de tuberculose pulmonar e laríngea que eliminam 

bacilos na expectoração, mantêm a cadeia de 

transmissão. Em geral, os pacientes com 

tuberculose extrapulmonar são paucibacilares, 

assim como os pacientes com tuberculose 

pulmonar com baciloscopia negativa. No entanto, 

os pacientes com formas extrapulmonares devem 

sempre realizar investigação de tuberculose 

pulmonar associada. 

O Ministério da Saúde orienta investigar 

todos os contatos do caso índice. É considerado 

caso índice, o caso confirmado de tuberculose 

pulmonar ativa, prioritariamente com 

baciloscopia positiva. O exame dos contatos é 

uma das principais medidas de prevenção e 

controle da doença. Essa ação visa identificar e 

tratar os pacientes mais precocemente, reduzindo 

assim a cadeia de transmissão da tuberculose. 

São considerados contatos toda pessoa que 

convive em casa ou em instituições de longa 

permanência ou no trabalho ou na escola com o 

caso índice, no momento do diagnóstico de 

tuberculose.  A avaliação do grau de exposição de 

cada contato deve ser feita considerando a forma 

da doença, o ambiente e o tempo de exposição. A 

investigação de contatos é feita por meio da 

avaliação clínica para identificar a doença ativa 

ou a infecção latente. 
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