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Todo médico interessado no 

tratamento da meningoencefalite 

tuberculosa já experimentou a 

frustração de iniciar o tratamento de 

um paciente em um estádio avançado 

da doença, embora o diagnóstico 

tenha sido suspeitado repetidamente, 

e nunca confirmado. 

(Lincoln & Sifontes, 1953) 
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Resumo 
 

 

Objetivo: estabelecer elementos prognósticos para a letalidade da 

neurotuberculose na criança a partir das manifestações clínicas, dados 

epidemiológicos e laboratoriais. 

Métodos: estudo retrospectivo de 141 pacientes internados com o diagnóstico 

de neurotuberculose no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), 

Vitória – ES, no período de 1982 a 2005. Os elementos prognósticos 

considerados foram: sexo, idade, vacinação com o bacilo de Calmette-Guérin 

(BCG), teste tuberculínico (PPD), formas de contágio, concomitância de 

tuberculose miliar, convulsões, estadiamento clínico, tomografia 

computadorizada do crânio e liquor (pleocitose, glicorraquia, proteinorraquia e 

presença do bacilo). 

Resultados: dezessete por cento dos pacientes foram a óbito. Pacientes que 

não apresentavam história de contágio, não apresentavam reatividade ao teste 

de PPD ou estavam em coma tiveram uma frequência significativamente maior 

de óbitos. A idade e os parâmetros do LCR não diferiram significativamente 

entre os pacientes que foram ou não a óbito. Análise por regressão logística 

múltipla foi usada para investigar as relações entre os elementos prognósticos 

e o desfecho óbito. A presença de coma no momento do diagnóstico (OR= 

0,12, 95%IC= 0,04 a 0,35) e a ausência de história de contágio (OR= 3,47, 

95%IC= 1,11 a 10,82) se relacionaram significativamente com o óbito, 

independentemente, dos outros fatores prognósticos.  

Conclusões: os fatores prognósticos na previsão de óbito nos pacientes com 

neurotuberculose foram a presença de coma no momento do diagnóstico e a 

ausência de história de contágio. Portanto, a busca exaustiva da história de 

contágio sempre que houver a hipótese de neurotuberculose deve fazer parte 

da rotina clínica diária do médico assistente. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

A tuberculose (TB) é uma doença secular(1) que, segundo o último 

relatório da OMS (2009)(2), ainda representa uma causa importante de 

morbidade e mortalidade no mundo, principalmente na Ásia e África. Em 2007, 

ocorreram, globalmente, 9,2 milhões de casos novos e 1,7 milhões de mortes 

em consequência da TB, dos quais 1,3 milhões de casos e 450 mil mortes 

foram de pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

Nos países em desenvolvimento, estima-se que haja, na faixa etária abaixo de 

15 anos, aproximadamente 1.300.000 casos, com ocorrência de 450 mil 

mortes anualmente.(3, 4)  

O Brasil, segundo a OMS, ocupa o 14º lugar entre os 22 países 

responsáveis por 80% do total de casos de TB no mundo, com uma 

prevalência de 60 casos/100.000 habitantes, com 92.000 casos novos e 8.400 

óbitos ocorrendo anualmente.(2)  Calcula-se que, do total dos casos notificados, 

15% sejam em menores de 15 anos.(5) 

A OMS assinala, como as principais causas para a gravidade da situação 

atual da TB no mundo, os seguintes fatores: a desigualdade social, o 

surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), o 

envelhecimento da população e os grandes movimentos migratórios;(6) 

entretanto atribui-se ao HIV a principal causa para o recrudescimento da TB.(7-

9) Esses mesmos fatores operam em áreas de pobreza urbana nos países 

desenvolvidos. 

O ônus mundial da TB reflete-se pelos seguintes indicadores:(10)  

- A SIDA, TB e malária causam seis milhões de óbitos por ano e, destes, 

quase dois milhões se devem à TB. 

- A TB tem cura, mas, mesmo assim, mata cerca de 5.000 pessoas por 

dia. 

- Cerca de 98% dos óbitos por TB ocorrem nos países em 

desenvolvimento e correspondem em sua maioria a adultos jovens, nos 

anos mais produtivos das suas vidas. 
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- A TB é a principal causa de morte das pessoas infectadas pelo HIV; 

250.000 óbitos por TB estão associados ao HIV, e a maioria ocorre na 

África. 

- Em escala mundial, o número de casos novos de TB vem crescendo a 

um ritmo de 1% ao ano, devido ao rápido aumento de sua incidência na 

África. 

- A TB ocorre especialmente em pessoas mais vulneráveis, como os mais 

pobres e desnutridos. 

- Dois bilhões de pessoas, isto é, um terço da população mundial está 

infectada pelo bacilo da TB. 

- Uma em cada dez pessoas infectadas pelo bacilo da TB desenvolverá a 

doença. 

- Cada pessoa com TB bacilífera infecta entre 10 e 15 pessoas ao ano. 

- A TB é uma pandemia; ainda que a taxa por habitante seja mais elevada 

na África (uma quarta parte de todos os casos), a metade dos casos 

novos situa-se em seis países asiáticos. 

- A TB polifarmacorresistente está presente em quase todos os 109 

países estudados recentemente pela OMS e seus associados. 

- A cada ano, surgem 425.000 casos novos de TB polifarmacorresistente. 

Os sintomas da TB na infância são inespecíficos, e a limitação dos 

métodos utilizados para a confirmação bacteriológica dificulta a suspeição 

clínica e retarda o diagnóstico.(11) O diagnóstico da TB pulmonar na criança 

geralmente é de probabilidade, já que raramente apresenta lesões cavitárias; 

habitualmente não se consegue obter amostras de escarro e, quando obtidas, 

são geralmente negativas.(5, 12) 

O risco de progressão da infecção da TB latente para a TB doença é 

inversamente proporcional à idade; 43% das crianças abaixo de 1 ano; 24% 

das crianças entre 1 e 5 anos; e 5% a 15% das crianças acima de 5 anos e 

adolescentes evoluem, se não forem tratadas, para a TB doença. As crianças 

abaixo de um ano têm, também, um risco maior de progressão para uma forma 

grave como a TB miliar ou neurotuberculose.(13) 

O termo neurotuberculose refere-se às várias formas de TB do sistema 

nervoso central (SNC), cuja classificação se encontra no anexo 1. A forma de 

início clínico e a evolução da doença em cada categoria são altamente 
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variáveis, superpondo-se a outras infecções do SNC, a síndromes vasculares e 

também a lesões expansivas.(14)  

A incidência de neurotuberculose é um indicador epidemiológico 

importante de uma região, já que guarda estreita relação com a incidência de 

casos bacilíferos na população adulta, o que, por sua vez, depende das 

condições socioeconômicas e de higiene da comunidade.(15) Pode ocorrer em 

qualquer faixa etária, porém é pouco comum abaixo dos seis meses de idade e 

rara antes dos três. Aproximadamente 8% dos pacientes com TB têm 

envolvimento do SNC.(15-17) 

Embora a forma mais frequente de TB seja a pulmonar, a 

neurotuberculose é a mais grave e causa morte ou sequelas neurológicas 

importantes em mais de 50% dos pacientes, apesar do tratamento. Além disso, 

representa o modo de terminação habitual de quase todas as outras formas de 

TB.(18-20) 

Nas últimas décadas, a aplicação de novos regimes quimioterápicos, 

avanços na tecnologia de imagens diagnósticas, tais como tomografia 

computadorizada do crânio, e a publicação de diversas séries clínicas e 

patológicas bem definidas na Índia, na Europa e nos EUA, melhoraram nosso 

conhecimento e aumentaram nossa apreciação das diversificadas e, por vezes, 

atípicas expressões clínicas dessa importante infecção.(14) 

Um número de parâmetros clínicos e laboratoriais tem sido empregado 

para predizer o prognóstico da neurotuberculose.(21) Esses estudos revelaram 

alguns marcadores de evolução desfavorável da neurotuberculose, como idade 

(extremos da vida), estádio avançado da doença, concomitância de TB 

extrameníngea e evidência de hipertensão intracraniana.(22-25)  

 

1.1 Objetivo 

Identificar elementos prognósticos para a letalidade da neurotuberculose 

na criança a partir das manifestações clínicas, dados epidemiológicos e 

laboratoriais. 

 

 



4 

 

2   REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A maioria dos casos de neurotuberculose é causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis ou bacilo de Koch. O M. bovis e o M. africanum são responsáveis 

por um pequeno percentual de casos, especialmente em países em 

desenvolvimento.(17, 26, 27) A neurotuberculose causada por micobactéria atípica 

é extremamente incomum, embora existam registros do seu isolamento no 

LCR.(28) 

 

2.1 Patogênese 

 

O foco inicial instala-se em qualquer órgão diretamente acessível ao 

bacilo: pulmão, intestino, pele, amígdala, olho, orelha, e, enfim, todos os que 

possam ter contato direto com o agente agressor.(29) Considerando-se que a 

infecção tuberculosa se faz principalmente pela vias respiratórias, o pulmão é 

em geral o primeiro órgão envolvido.(29) 

Em decorrência do seu pequeno tamanho (1-5 µ), as gotículas podem 

permanecer no ar por minutos a horas após a tosse, espirro ou fala de pessoas 

com TB pulmonar ou laríngea. Após as gotículas contaminadas com o bacilo 

serem inaladas e atingirem os alvéolos, o M. tuberculosis é fagocitado pelos 

macrófagos alveolares, o que inicia uma cascata de eventos que resulta na 

contenção da infecção ou progressão para a doença (TB progressiva primária). 

Devido à sua alta resistência à destruição, as micobactérias replicam-se dentro 

desses macrófagos de modo lento, mas contínuo, e disseminam-se, por via do 

sistema linfático, pelos linfonodos hilares.(30) 

Ao atingir o gânglio linfático, a infecção vai tender a disseminar-se por via 

linfática e, posteriormente, hematogênica e difundir-se por todo o organismo.(29) 

Essa disseminação, de poucos bacilos, é considerada “benigna”; os bacilos 

ficam latentes ou são destruídos pela ação da imunidade que se instalará. No 

início da 3ª semana, o organismo normal, que reconhece a presença de 

elemento estranho, é capaz de mobilizar o seu sistema de defesa imunológico 

específico que visa à destruição ou inativação do agente agressor. 
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Passa a haver, então, no pulmão, no local da inoculação inicial, um foco 

pequeno, arredondado, de 1 mm a 2 mm, esbranquiçado, de consistência 

amolecida e constituído, principalmente, por material caseoso. Esse foco é 

circundado por afluxo celular de linfócitos, células epitelioides (macrófagos 

ativados e modificados) e macrófagos (foco primário), localizado 

principalmente no terço médio, que compreende a parte inferior do lobo 

superior, lobo médio e, particularmente, o ápice do lobo inferior. Normalmente, 

esse nódulo é único e com as dimensões mencionadas, mas há relatos da 

existência de múltiplos focos primários e de focos de maiores dimensões. À 

associação do foco primário aos gânglios satélites da sua região dá-se o nome 

de complexo primário de Ranke. O foco pulmonar regressivo, que pode ser 

visto nas radiografias, chama-se foco de Gohn. Cerca de 90% da população 

infectada consegue bloquear o avanço do processo, após a formação do 

complexo primário de Ranke, e permanece, apenas, como infectada.(31) 

Quando a resposta imunológica do organismo não pode conter a 

replicação do M. tuberculosis, ocorre a doença ativa. Essa evolução é mais 

comum nas crianças abaixo de cinco anos e adultos imunocomprometidos.(30) 

A patogênese da neurotuberculose e a sua relação com o estádio do 

envolvimento pulmonar são matéria de debate há muito tempo. A relação 

temporal da neurotuberculose com a TB miliar tem sugerido que a 

disseminação hematogênica é um fator importante;(32) no entanto a via 

hematogênica foi colocada em dúvida a partir do trabalho clássico, publicado 

em 1933, de Rich e McCordock.(33) Estes autores realizaram meticulosos 

exames de autópsia em pacientes que faleceram de meningoencefalite 

tuberculosa. Em 77 dos 82 casos estudados, foram encontrados focos 

caseosos antigos no parênquima cerebral e meninges. Baseado nesses 

achados e em estudos experimentais anteriores,(34) os autores colocaram em 

evidência os argumentos que se seguem, para objetar à hipótese vigente de 

que a neurotuberculose fosse o resultado direto e imediato de uma infecção 

hematogênica das meninges:(15, 33, 35) 

1. A meningite tuberculosa está ausente em alguns casos de TB miliar, 

mesmo em casos extremos quando outros órgãos estão acometidos. 

2. A idade e as características dos tubérculos miliares nas vísceras de 

pacientes que faleceram com TB miliar e meningite tuberculosa são 
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diferentes, o que fala contra a origem contemporânea das lesões; 

muitos casos de meningite tuberculosa ocorrem na ausência de TB 

miliar. 

3. A introdução experimental do M. tuberculosis na corrente sanguínea de 

animais susceptíveis produz TB miliar, mas falha em causar meningite 

simultânea, mesmo quando o bacilo é introduzido diretamente na 

carótida. 

4. A introdução do M. tuberculosis diretamente no espaço subaracnóideo 

produz meningite típica difusa. 

Baseados nessas observações, Rich e McCordock(33) postularam que a 

meningite tuberculosa surgiria em dois estádios. Inicialmente, pequenas lesões 

tuberculosas chamadas “nódulos de Rich” se formariam no cérebro ou nas 

meninges por meio de uma disseminação hematogênica dos bacilos durante 

uma infecção primária, ou de uma forma menos comum, no decurso de uma 

TB crônica. Os nódulos corticais ou meníngeos, originados desse modo, 

poderiam liberar imediatamente os bacilos e antígenos tuberculosos, ou 

permanecer quiescentes e portando bacilos por meses ou anos, mas sempre 

com o potencial de se desestabilizar em consequência de condições locais ou 

da depressão geral da imunidade do hospedeiro.(14, 15, 33) 

A associação de neurotuberculose com traumatismo cranioencefálico 

sugere que os nódulos intracranianos também podem ser desestabilizados por 

fatores físicos.(14) 

Atualmente, é bem aceito que a caseificação do nódulo de Rich, no córtex 

cerebral ou meninges, explica a via pela qual os bacilos atingem o espaço 

subaracnóideo, mas essa teoria não pode ser aplicada a todos os casos de 

neurotuberculose.(32, 35-37) 

Donald et  al.(35) fazem uma reinterpretação dos trabalhos de Rich e 

McCordock, procurando conciliar a importância da TB miliar na patogênese da 

neurotuberculose, particularmente nas crianças, mantendo o conceito do 

nódulo de Rich. Segundo tais autores, haveria as seguintes situações: 

1. A disseminação hematogênica do bacilo do complexo primário 

estabelece um foco cortical ou meníngeo (nódulo de Rich). Logo após, ele 

progride para a caseificação e lança seu conteúdo no espaço subaracnóideo. 
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Em crianças jovens, essa forma de evolução geralmente acompanha a TB 

miliar. 

2. Em uma minoria dos pacientes, a disseminação hematogênica 

estabelece um foco em caseificação no plexo coroide ou nas paredes dos 

ventrículos, e a neurotuberculose pode desenvolver-se. 

3. A disseminação hematogênica no momento da infecção primária, ou 

após, estabelece um foco cortical ou meníngeo (nódulo de Rich). O processo é 

inicialmente controlado e depois pode sofrer caseificação e eliminar o seu 

conteúdo no espaço subaracnóideo. 

4. O processo caseoso estende-se das estruturas adjacentes, como 

vértebras ou orelha média, para o espaço subaracnóideo. 

 

2.2 Patologia 

 

O polimorfismo das lesões na neurotuberculose determina a 

complexidade e as variações do quadro clínico.(38) O evento primário é a 

formação de um exsudato gelatinoso espesso e a sua expansão para dentro 

do espaço subaracnóideo.(17) Predomina nas cisternas basais, no tronco 

cerebral, sulco lateral (de Sylvius) e cerebelo.(39) 

 As convexidades cerebrais são relativamente pouco afetadas. Quase 

sempre está presente a ependimite.(15, 17). A vasculite que envolve 

principalmente os vasos da base do cérebro constitui uma característica 

importante da neurotuberculose, tanto do ponto de vista clínico como do 

patológico. As alterações vasculares são difusas e envolvem as artérias de 

grande, médio e pequeno calibre, assim como as veias. Devido à distribuição 

característica do exsudato basilar, as artérias cerebral anterior e média estão 

envolvidas na maioria das vezes.(15) A figura 1 ilustra o extenso exsudato 

gelatinoso. 
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Figura 1 – Neurotuberculose: extenso exsudato gelatinoso em torno 

das cisternas basais, tronco cerebral, cerebelo, quiasma 

óptico, sulco lateral. 

 

O exame histopatológico das artérias envolvidas evidencia alterações 

inflamatórias, proliferativas e degenerativas.(15) O envolvimento da adventícia 

representa uma extensão do processo tuberculoso originária do espaço 

subaracnóideo, e consiste em infiltração celular e necrose de caseificação. A 

camada média pode não evidenciar lesão ou mostrar um infiltrado linfocitário e 

alterações fibrinoides. As lesões da íntima são variadas e compreendem 

proliferação endotelial, degeneração, caseificação e alterações fibrinoide-

hialinas.(15, 39) 

As veias meníngeas que cruzam o exsudato inflamatório evidenciam 

vários graus de flebite, que, por sua vez, pode levar à trombose, com oclusão 

parcial ou completa dos seus lumes.(15) 

O grau e a extensão do envolvimento cerebral são variáveis. As lesões 

parenquimatosas mais importantes são: reação de “zona limítrofe”, infartos, 

hidrocefalia, tuberculoma, abscesso tuberculoso e encefalopatia 

tuberculosa.(15, 40) 
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Reação de zona limítrofe. O tecido cerebral que está imediatamente 

subjacente ao exsudato tuberculoso evidencia um grau variável de edema, 

infiltração perivascular e reação microglial.(15) 

 

Infartos. As alterações vasculares descritas acima podem resultar em 

uma lesão isquêmica ou, ocasionalmente, em infarto hemorrágico.(40, 41)  A 

maioria dos infartos é vista na região da artéria cerebral média. Podem ser 

superficiais, porém, com frequência, atingem os gânglios da base e o 

hipotálamo, em decorrência do envolvimento dos vasos perfurantes. Também 

têm sido vistos infartos diminutos, e mesmos microscópicos, no tronco 

cerebral.(15) Pode ocorrer transformação hemorrágica do tecido infartado.(14-16)  

Em uma revisão das características patológicas da vasculite intracraniana 

tuberculosa, foram encontrados graus variáveis de arterite em 20 de 27 casos 

estudados, além de incluir oito casos de tromboflebite obstrutiva associados a 

infarto hemorrágico.(41) Portanto a vasculite é um achado comum em pacientes 

que vão a óbito por  neurotuberculose, e representa um fator que contribui de 

modo importante para os défices neurológicos residuais naqueles que se 

recuperam após a terapia.(14) 

 

Hidrocefalia. O tipo de hidrocefalia mais frequente é a comunicante 

resultante de um bloqueio das cisternas basais pelo exsudato inflamatório 

(estádios iniciais) ou por aderências aracnídeas (estádios tardios). O tipo 

menos observado é a hidrocefalia obstrutiva causada pelo estreitamento ou 

oclusão do aqueduto ou pelo bloqueio dos foramens de saída do quarto 

ventrículo.(15, 16, 42, 43) O estreitamento do aqueduto é devido geralmente a 

edema do cérebro médio ou compressão do tronco encefálico pelo exsudato 

meníngeo circundante. De forma pouco comum, um tuberculoma 

subependimário ou uma rolha de exsudato ependimário pode bloquear o 

aqueduto por dentro.(15) A hidrocefalia é mais frequente, mais precoce e mais 

severa nas crianças que nos adultos.(44) 

 

Tuberculoma intracraniano. A patogênese do tuberculoma intracraniano 

é idêntica à da meningoencefalite tuberculosa.(17) Os tuberculomas são massas 
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granulomatosas esféricas avasculares de pequenos tubérculos.(16) Um 

tubérculo consiste em uma área central de células epitelioides circundadas por 

linfócitos e células gigantes de Langerhans. (17) O interior dessa massa pode 

conter áreas necróticas compostas de material caseoso, ocasionalmente 

espesso e purulento, no qual o bacilo de Koch pode ser demonstrado. Os 

tuberculomas podem ocorrer em qualquer idade. Em países em 

desenvolvimento, crianças e adultos jovens são predominantemente afetados, 

enquanto, em países desenvolvidos, são mais comuns em pacientes de mais 

idade.(16) Nas crianças, predominam na região infratentorial, enquanto em 

adultos, são mais frequentes na região supratentorial. Tuberculomas da região 

selar e suprasselar são vistos ocasionalmente.(17, 45-47) Tuberculoma em placa é 

uma manifestação incomum de tuberculoma e desenvolve-se do alargamento 

de um ou mais tubérculos meníngeos levando à formação de uma massa 

plana aderente.(17) 

 

Abscesso tuberculoso. Quando o centro caseoso de um tuberculoma se 

liquefaz, resulta na formação de um abscesso tuberculoso.(17) São relatados 

em 4% a 7,5% dos pacientes com neurotuberculose em países em 

desenvolvimento.(16) Eles são geralmente grandes, múltiplos ou únicos, 

multiloculados, e ocorrem mais frequentemente em indivíduos 

imunocomprometidos. São menos frequentes que os tuberculomas e causam 

maior edema e efeito de massa que estes. Em contraste ao tuberculoma, o 

abscesso tem pus com uma grande quantidade de polimorfonucleares e 

bacilos.(17) 

 

Encefalopatia tuberculosa. Essa variante de neurotuberculose foi 

inicialmente descrita em crianças indianas com TB disseminada e denominada 

“encefalopatia tuberculosa”.(48, 49) Essas crianças têm um transtorno cerebral 

difuso com coma, convulsões, movimentos involuntários e sinais piramidais 

sem sinais de irritação meníngea ou défices focais. O líquido cefalorraquiano 

(LCR) é normal ou pode mostrar um discreto aumento de proteínas e células. 

Patologicamente, há um edema cerebral difuso, desmielinização e, algumas 

vezes, hemorragia – quadro que é mais típico de encefalomielites alérgicas 
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pós-infecciosas.(49, 50) Essa encefalopatia, antes considerada exclusiva das 

crianças,(17, 51) também ocorre ocasionalmente em adultos.(14, 52) 

As alterações patológicas explicam a síndrome meníngea, o 

comprometimento dos nervos cranianos, as alterações hipotalâmicas e a 

hidrocefalia.(38) 

Sob o aspecto microscópico, o exsudato consiste em leucócitos 

polimorfonucleares, macrófagos, linfócitos e eritrócitos com um número 

variável de bacilos em uma rede de fibrina.(39) À medida que a doença 

progride, linfócitos e elementos do tecido conjuntivo passam a predominar.(17) 

 

2.3 Diagnóstico 

 

A dificuldade do diagnóstico da neurotuberculose é consenso.(53-56)  Por 

outro lado, o prognóstico está diretamente relacionado com o estádio da 

doença na época da introdução do tratamento.(21, 57-60) Como no momento 

nenhum teste é sensível e rápido, o diagnóstico se baseia em um alto grau de 

suspeita, quando o bacilo da TB é uma causa possível para os quadros 

infecciosos insidiosos e mesmo agudos.(14, 17, 38, 55, 56) 

O padrão-ouro para a comprovação de neurotuberculose é o isolamento 

do agente no liquor.(14, 56, 61) Como o isolamento do M. tuberculosis não é a 

regra, na prática, a decisão de tratar um paciente com neurotuberculose é 

frequentemente presuntiva, ou seja, baseada em dados clínicos, 

epidemiológicos (história de contato íntimo com bacilífero, ausência de 

vacinação) e laboratoriais inespecíficos, como a prova tuberculínica, radiografia 

do tórax, exame citológico e químico do LCR.(56, 62-64) 

O diagnóstico da neurotuberculose começa por um alto grau de suspeita 

em pacientes com um quadro compatível, porém poucas doenças desafiam tão 

criticamente a precisão diagnóstica e o julgamento clínico do médico. A 

demora no diagnóstico e o fato de não se instituir a terapia com base na 

suspeita clínica são os mais importantes erros médicos que influenciam 

negativamente a perspectiva de recuperação com mínimas sequelas.(14) Como 

citado por Lincoln et al.(57), todo médico interessado no tratamento da 

meningoencefalite tuberculosa já experimentou a frustração de iniciar o 
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tratamento de um paciente em um estádio avançado da doença, embora o 

diagnóstico tenha sido suspeitado repetidamente, e nunca confirmado. 

Em razão da dificuldade em isolar o M. tuberculosis no LCR, vários testes 

têm sido desenvolvidos para pesquisar antígenos ou anticorpos e tentar 

estabelecer um diagnóstico precoce e definitivo, como o de aglutinação de 

partículas de látex com o antígeno bacteriano, mediante o emprego do ensaio 

imunoenzimático (ELISA), e a reação da polimerase em cadeia (PCR) para 

identificar fragmentos de ácido desoxirribonucleico (DNA).(16, 21, 65-68) Embora 

essas técnicas sejam sensíveis e com elevada especificidade, têm sido 

consideradas pouco accessíveis a países em desenvolvimento.(14, 17) 

 

2.4 Prognóstico 

 

A gravidade da neurotuberculose é reafirmada pela elevada letalidade. 

Alguns estudos afirmam que são indicadores do prognóstico: a idade 

(principalmente os extremos da vida), o estádio clínico da doença no momento 

do diagnóstico, a presença de défices neurológicos, a negatividade da prova 

tuberculínica, a associação com outras formas de TB, a associação com outras 

doenças, desnutrição, as alterações liquóricas, as convulsões, a hidrocefalia e 

a resistência aos tuberculostáticos.(19, 62, 69) 

 

2.4.1 Dados demográficos: sexo e idade 

 

Em populações com uma prevalência elevada de TB, a neurotuberculose 

é uma doença da criança, com um pico de incidência até quatro anos, é pouco 

comum abaixo dos 6 meses de idade, e rara antes dos 3.(21) É comumente 

uma complicação da infecção primitiva, com ou sem propagação miliar e se 

desenvolve de três a seis meses após essa infecção.(70) Em populações com 

prevalência baixa de TB, a maioria dos casos ocorre em adultos, cujos fatores 

de risco são alcoolismo, diabetes mellitus, câncer e uso recente de 

corticosteroide.(71, 72) Coinfecção com o HIV é atualmente o principal fator de 

risco.(21) 
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A alta prevalência dessa infecção na faixa etária de até 4 anos é 

determinada pelo estreito contato intradomiciliar com pacientes bacilíferos. 

Dessa forma, pode-se dizer que a TB na criança é o reflexo da doença no 

adulto, e um caso de tuberculose diagnosticado na infância significa, 

provavelmente, que exista um adulto bacilífero no domicílio.(73) 

Quanto à influência da idade na letalidade, os dados são muito variáveis. 

Lorber (1954)(74), em uma série de 549 casos de meningoencefalite 

tuberculosa na Inglaterra, observou que a letalidade entre crianças abaixo de 3 

anos (64,9%) era significativamente maior do que entre crianças de 3 a 14 

anos (47,7%). Esse autor acreditava que o valor da idade como fator 

prognóstico não era tão grande quanto o estádio da doença na admissão, 

julgando que a maior letalidade nas crianças de baixa idade era devida ao 

retardo no diagnóstico nessa faixa etária. 

Barrett-Connor (1967)(75), analisando pacientes adultos, não encontrou 

maior letalidade entre os mais velhos. Hosoglu et al.(2002)(19), analisando 434 

pacientes, também não encontraram associação entre idade e letalidade. 

Gusmão Filho (1999)(76), em seu estudo de 52 crianças, também não 

encontrou associação entre idade e prognóstico. 

Humphries et al.(1990)(58), em uma análise multivariada com regressão 

logística em 199 crianças chinesas, observou que a idade é um fator 

independente para o prognóstico, no qual quanto menor a idade, maior a 

letalidade. 

Embora nem todos os trabalhos façam menção ao sexo das crianças com 

neurotuberculose, a maioria das descrições mais completas referem 

predomínio do sexo masculino.(18, 53, 54, 58, 73, 77-89) ou igualdade entre os 

sexos.(60, 72, 90) Poucos estudos referem predomínio no sexo feminino;(86, 91-93) 

entretanto não houve relação do sexo do paciente com a letalidade nesses 

estudos. 

 

2.4.2 Vacinação com o bacilo de Calmette e Guérin (BCG) 

 

O estudo dessa variável é muito importante, uma vez que a finalidade da 

vacinação é substituir a priminfecção natural por bacilo virulento da TB por uma 
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priminfecção por um bacilo não virulento, no intuito de que uma infecção 

artificial contribua, igualmente, para aumentar a resistência do indivíduo em 

face de uma infecção ulterior por bacilo virulento e prevenir as manifestações 

mais graves da doença.(30, 85) 

A relação entre BCG e TB na criança é um assunto controverso que tem 

sido objeto de grandes discussões mundialmente. Conquanto a infecção e a 

doença tuberculosa possam ocorrer entre os vacinados, a vacina evita as 

formas disseminadas (miliar e neurotuberculose).(30, 73, 94-96) 

 Os estudos anteriores a 1955 referem que a eficácia da BCG variava de 

56% a 80%.(97) Desde 1975, entretanto, estudos de caso-controle que usaram 

diferentes cepas de BCG têm relatado eficácia que varia  de 0% a 80%.(98) 

Uma metanálise de trabalhos publicados sobre a eficácia da BCG sugere 

um efeito protetor da BCG para prevenir a TB miliar e a neurotuberculose de 

75% a 86%.(95) 

Desse modo, embora uma história de imunização com a BCG não seja 

suficiente para afastar o diagnóstico de neurotuberculose, pode contribuir para 

diminuir a chance de a infecção do SNC ser de etiologia tuberculosa.(73, 99) 

É também muito controverso que, uma vez desenvolvida uma forma 

grave como a neurotuberculose, a vacina influa no prognóstico.  Al-Abbasi(86), 

no seu estudo clínico de 224 casos de meningoencefalite tuberculosa, 

evidenciou que, em 80 pacientes vacinados, houve uma letalidade de 13%, 

enquanto, nos demais 144 pacientes sem vacinação, a letalidade foi de 26%. 

Também foi relatada uma diminuição da severidade da doença em crianças de 

Singapura vacinadas.(100) 

 

2.4.3 História de contágio 

 

A TB é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pelo ar. A fala, o 

espirro e, principalmente, a tosse de um doente bacilífero com TB pulmonar ou 

laríngea lança no ar gotículas, de tamanhos variados, com bacilo no seu 

interior.(31) As gotículas mais pesadas depositam-se rapidamente no solo, 

enquanto as mais leves podem permanecer em suspensão por diversas horas. 

Somente os núcleos secos das gotículas (gotícula-núcleo de Wells), com 
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diâmetro de até 5 µ e com um a dois bacilos em suspensão, podem atingir os 

bronquíolos e alvéolos e aí iniciar sua multiplicação.(31) 

Comunicantes intradomiciliares são mais infectados do que os 

extradomiciliares. São importantes também as condições de aeração do 

ambiente onde se estabelece o contágio. Ambientes mais ventilados 

proporcionam maior segurança na prevenção da transmissão. As crianças são 

o principal grupo de risco, pois têm baixa resistência natural à doença e 

permanecem muito tempo nos domicílios, em geral ambientes com baixa 

aeração.(73) 

Contato intradomiciliar ou significativo anterior, ou concomitante, com um 

portador de TB bacilífero é o dado epidemiológico mais importante e muito útil 

em sugerir fortemente um diagnóstico precoce.(15) A família frequentemente 

sonega os dados num primeiro contato com o médico e só após ser 

questionada exaustivamente é que confirma a existência de TB.(73)    

Encontrar o foco de infecção significa um valor muito grande para sugerir 

um diagnóstico precoce e iniciar o tratamento, ao passo que não encontrá-lo 

representa a perda de oportunidade do isolamento e tratamento de um ou 

vários doentes com TB.(94) 

 

2.4.4 Prova Tuberculínica Cutânea (PPD) 
 

Um teste tuberculínico positivo significa apenas que o indivíduo foi 

previamente infectado pelo bacilo (virulento ou atenuado), e não é possível 

afirmar se é portador da doença. Como auxiliar diagnóstico na 

meningoencefalite tuberculosa, o teste tem revelado resultados negativos que 

variam de 5% a 50% dos casos.(19, 63, 90, 101-103) 

O teste pode ser negativo nas seguintes eventualidades: pacientes 

severamente debilitados ou desnutridos, naqueles em estádios avançados ou 

terminais da doença, idade muito avançada, presença de doenças 

anergizantes como sarampo, durante o uso de corticosteroides, uso de PPD 

inativado, técnica incorreta de aplicação ou de leitura do teste, e, em 5% a 

10% de casos, sem motivo explicável.(15) 
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Em uma análise de 192 casos de meningoencefalite tuberculosa, foi 

observada maior positividade do teste entre crianças com TB miliar e maior 

incidência de testes negativos com a evolução da doença.(104) 

 

2.4.5 Estadiamento clínico 

 

A forma mais comum de neurotuberculose descrita como “meningite” 

deveria, na verdade, ser chamada de meningoencefalite.(15, 41) Esta geralmente 

tem um início insidioso, progressivo, mas, em alguns casos, sobretudo nos 

lactentes, pode ter início abrupto, indistinguível de outras meningites 

bacterianas.(14, 15, 38) Os estádios definidos pelo British Medical Research 

Council (BMRC) em 1948 e que posteriormente sofreram pequenas alterações 

são bem documentados preditores de sequelas e letalidade.(15, 17, 19, 53, 59, 105-108) 

Estádio I ou prodrômico – sintomas inespecíficos, como febre, anorexia, 

cefaleia, vômitos, constipação, dor muscular. Segue-se sonolência e alterações 

comportamentais, como apatia ou irritabilidade. 

Estádio II ou de irritação meníngea - exacerbação da cefaleia e vômitos, 

sinais de irritação meníngea, declínio do nível de consciência, acometimento 

dos nervos cranianos. Algumas vezes ocorre remissão transitória dos 

sintomas, que pode induzir a erros diagnósticos. 

Estádio III ou terminal - coma, postura descerebrada ou decorticada, 

respiração irregular, hipertonia persistente. 

Em países desenvolvidos, os pacientes são geralmente diagnosticados 

nos estádios menos avançados da doença.(71) 

Nos 262 pacientes estudados por Debrè (1952)(109), a letalidade variou de 

27%, entre as crianças admitidas conscientes, até 90%, nas que foram 

admitidas em coma. Berry & Subhedar (1957)(110) também observaram 87,5% 

de letalidade entre os pacientes em coma. 

Gulati et al.(1970)(24), estudando 135 pacientes adultos, verificaram que 

faleceram somente 14 dos 55 pacientes que não exibiam alteração mental na 

admissão, enquanto faleceram 50 dos 83 que estavam em coma ou torpor 

subsequente.  Delage & Dusseaut (1979)(60) seguiram 79 crianças no Canadá 

com 38% de letalidade e concluíram que o estádio III da doença, de pacientes 
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com idade inferior a 4 anos, TB miliar e retardo em iniciar o tratamento se 

correlacionava significativamente com um pior prognóstico. 

Kennedy & Fallon (1979)(62) analisaram 52 pacientes com 

meningoencefalite tuberculosa, com idade que variou de 9 meses a 68 anos. A 

letalidade foi de 15%, e destes, 46% dos pacientes estavam em coma na 

admissão, e não houve óbitos nos pacientes admitidos com o nível de 

consciência normal. 

Ramachandran et al. (1986)(111), em uma análise de 180 crianças 

indianas, encontrou 9% de letalidade no primeiro estádio, 25% no segundo e 

73% no terceiro estádio da doença. 

Altunbasak et al. (1994)(53) estudaram 52 crianças na Turquia com uma 

letalidade de 23% e correlacionaram positivamente o prognóstico com o 

estádio clínico na admissão. Lee (2000)(112), em estudo de 405 crianças nas 

Filipinas com uma letalidade de 16%, concluiu que o fator mais importante para 

o prognóstico é o estádio da doença no momento do diagnóstico e o início do 

tratamento. 

Girgis et al. (1998)(18), em uma análise de 857 pacientes no Egito, com 

idade que variou de 5 meses a 55 anos, encontraram uma letalidade total de 

57%. Dos 528 pacientes no estádio III, 72% faleceram, comparados a 34% de 

292 pacientes no estádio II, e somente 18% de 37 pacientes no estádio I do 

BMRC. Nunes et al. (1998)(54), avaliando 231 pacientes no Brasil com idade 

que variou de meses a 68 anos e letalidade de 59%, concluíram que os 

principais preditores de letalidade são: faixa etária de 0 a 4 anos, convulsão e 

coma. 

Lu et al. (2001)(87), em um estudo, na China, de 36 adultos com letalidade 

de 14%, concluíram que a gravidade da neurotuberculose na internação e 

hidrocefalia eram fatores importantes para o prognóstico. Todos aqueles 

pacientes no estádio III do BMRC faleceram. 

Hosoglu et al. (2002)(19), em um estudo, na Turquia, de 434 pacientes 

com 23% de óbitos, incluindo adultos e crianças, verificaram que atraso ou 

interrupção no tratamento foi um importante preditor de letalidade. Pacientes 

com um retardo de três semanas ou mais para iniciar o tratamento, ou uma 

interrupção de duas semanas ou mais, tiveram um aumento de cinco vezes na 

letalidade. Também encontraram que 50% de seus pacientes que estavam em 
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coma na admissão faleceram, e aqueles que sobreviveram ficaram com 

sequelas. 

 Estudos que envolvem apenas crianças são mais escassos. Humphries 

et al.(1990)(58) avaliaram 199 crianças chinesas com 6% de óbitos, e 

mostraram que a idade do paciente e o estádio da doença eram duas variáveis 

independentes associadas com o prognóstico. 

Misra et al. (1996)(59), estudando 49 crianças na Índia com 4% de óbitos, 

concluíram que a idade, estádio da doença, défice neurológico focal, paralisia 

de nervos cranianos e hidrocefalia eram as variáveis mais importantes na 

determinação do prognóstico. 

Lee (2000)(112), em um trabalho de revisão de 405 casos nas Filipinas, 

concluiu que o fator mais importante para o prognóstico é o estádio da doença 

no momento em que o diagnóstico é feito, e o tratamento iniciado. 

Paganini et al. (2000)(113), ao avaliar 40 crianças na Argentina com 7% de 

óbitos,  identificaram crises epilépticas e ausência de TB fora do SNC como 

fatores de prognóstico independente, suspeitando que crises epilépticas são 

manifestações de estádio avançado da doença e que a ausência de TB 

extrameníngea retarda o diagnóstico. Concluem que esses achados enfatizam 

a necessidade de um diagnóstico precoce para iniciar o tratamento adequado. 

Mahadevan et al. (2002)(83), ao estudar 50 crianças na Índia com 10% de 

óbitos, verificaram que a idade, estádio da doença, défices neurológicos focais 

e edema de papila tinham um efeito desfavorável na evolução. Este último 

achado não é enfatizado em outros estudos. 

Karande et al. (2005)(84), em uma análise univariada de 123 crianças na 

Índia com 23% de óbitos, identificaram que a letalidade estava relacionada 

com coma e ausência de movimentos involuntários na internação, porém, com 

análise multivariável, concluíram que somente a presença de coma profundo 

estava associada com uma letalidade maior. 

 

2.4.6 Alterações liquóricas 

 

A punção lombar geralmente revela uma pressão elevada, e o aspecto do 

liquor é límpido ou levemente opalescente, comumente comparado à água de 
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coco.(14, 114) Pode ocorrer a formação de uma delicada rede de fibrina na 

superfície do liquor deixado em repouso conhecida como retículo de Mya, ao 

contrário do coágulo grosseiro que se encontra nos casos de meningite 

purulenta.(14, 114) 

Classicamente, o liquor revela uma pleocitose linfocitária quando a 

maioria dos pacientes apresenta entre 100 e 500 células por mm3, proteína 

aumentada e glicose baixa.(14, 15, 32) Nos estádios iniciais da doença, pode ser 

observado no liquor uma predominância de leucócitos polimorfonucleares.(15, 

115) Às vezes, o liquor pode conter poucas células ou raramente ser 

acelular(116), o que já foi bem documentado em vários trabalhos.(36, 78, 117) 

Durante o curso da doença, pode ser observada uma reação 

predominante de leucócitos polimorfonucleares, aguda, transitória, muitas 

vezes associada a uma deterioração clínica do paciente - um “paradoxo 

terapêutico” que se diz ser quase patognomônico da meningoencefalite 

tuberculosa.(14, 118) 

Alguns autores, com uma análise mais crítica das descrições clássicas do 

liquor na meningoencefalite tuberculosa, afirmam que, no início da doença, a 

hipercitose é constituída por um predomínio de leucócitos polimorfonucleares, 

que pouco a pouco vão sendo substituídas por linfócitos à medida que a 

doença evolui para o estádio crônico; e têm insistido em que o liquor na 

meningoencefalite tuberculosa muda de aspecto no curso da doença, como se 

esta, inclusive sob tratamento, evoluísse por reativações sucessivas. Durante 

essas reativações, observa-se a presença de leucócitos polimorfonucleares 

neutrófilos.(119, 120) 

A concentração de proteínas no liquor varia de 100 mg/100 ml a 500 

mg/100 ml na maioria dos pacientes. Concentrações de proteínas acima de 1 

g/100 ml podem ser encontradas nos estádios mais avançados da doença em 

associação a um bloqueio subaracnóideo.(14, 15) A concentração de glicose está 

abaixo de 40 mg/100 ml, ou seja, o equivalente a 50% de uma glicemia tomada 

simultaneamente em 50% a 85% dos pacientes no momento da admissão e 

tende a declinar progressivamente com a evolução da doença até um nível 

entre 15 mg/100 ml e 35 mg/100 ml.(14, 15) 

O exame microscópico do liquor na procura do bacilo álcool-ácido 

resistente constitui o procedimento mais importante para o diagnóstico 
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definitivo precoce, porém a frequência com que o bacilo é encontrado no 

exame direto varia demasiado entre as diferentes séries e depende 

basicamente do tempo gasto com o exame, do número e volume das amostras 

e da experiência do examinador(14, 15, 65). Há relatos desde 0% a 91% de 

positividade.(64, 121, 122) 

Reis et al.(114), em uma série de 143 pacientes, no Brasil, em uma época 

em que não se dispunha de tratamento, demonstraram o bacilo em 36% dos 

casos. Taxas de positividade entre 10% e 40% são mais comumente 

relatadas.(62, 63, 123-125) 

A cultura do LCR continua a representar a mais específica forma de 

confirmação, embora com tempo de determinação muito longo e sensibilidade 

baixa. A positividade da cultura para o bacilo da TB varia de 45% a 90%, a 

depender da quantidade de liquor examinado e das condições do laboratório; 

porém, nos países em desenvolvimento, são relatados números mais baixos 

como de 10% a 20%, (15) conforme os relatados por Hosoglu et al.(122),  ou seja, 

de 9,9%.  

Alterações na bioquímica do LCR foram relacionadas ao prognóstico em 

adultos, sendo descrita maior letalidade nos pacientes com glicose abaixo de 

40 mg/ml, proteína acima de 200 mg/100ml e cloretos abaixo de 650 mg/100 

ml.(126) Outros autores encontraram um prognóstico pior nos pacientes com 

hipoglicorraquia(122, 127), ou naqueles com hiperproteinorraquia.(87, 122)   

 

2.4.7 Concomitância de tuberculose miliar 

 

Achados radiológicos de TB ativa ou prévia são descritos em 50% dos 

pacientes com neurotuberculose(18), no entanto esses achados perdem em 

especificidade em países com uma prevalência elevada de TB.(51) Não 

obstante, a TB miliar é altamente sugestiva de envolvimento múltiplo de órgãos 

e muito útil quando detectada na radiografia do tórax(128), pois sugere infecção 

primária em vez de reinfecção tuberculosa, mesmo que a idade da lesão miliar 

não tenha relação direta com o foco caseoso no cérebro.(109) A TB miliar é 

relatada em 1% a 79% dos pacientes.(74, 75, 90, 129-131)  
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2.4.8 Crises epilépticas 

 

Crises epilépticas são descritas, com freqüência variável, em todos os 

estádios no curso da meningoencefalite tuberculosa.(15) As crises focais são 

mais comuns nos adultos, enquanto  as generalizadas predominam nas 

crianças.(15) Crises epilépticas  são  um sintoma precoce  em 10% a 15% das 

crianças e em alguns poucos adultos.(15) 

Gokce et al.(103), em sua série, relataram que 73% das crianças tiveram 

crises epilépticas, mas nenhum adulto.(103) Similarmente, foi relatado por 

Visudhiphan et al.(92) que quase 50% de suas crianças tiveram crise. Em uma 

triagem clínica do uso de dexametasona em adultos, foram relatadas crises 

epilépticas em 38% dos pacientes.(132) Em uma série de 434 pacientes, na qual 

a maioria eram adultos, foram relatadas crises epilépticas em somente 10%.(19) 

 

2.4.9 Hidrocefalia 

 

A hidrocefalia é uma complicação muito freqüente da neurotuberculose. 

Em um estudo realizado em 12 hospitais universitários na Turquia, com 434 

pacientes adultos e crianças, foi encontrada hidrocefalia em 44% dos casos.(19) 

Em outros estudos, com crianças apenas, a hidrocefalia foi encontrada em 

98% a 100% dos pacientes.(53, 79, 105, 133) 

Vários trabalhos têm destacado a importância dos exames de 

neuroimagem (TC e RM) no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes 

com neurotuberculose.(17, 44, 58, 134, 135) Bhargava et al.(44), que estudaram TC 

seriado em 60 casos de meningoencefalite tuberculosa em adultos e crianças, 

encontraram somente três normais. A hidrocefalia foi a alteração mais 

frequente e detectada em 87% das crianças e em 12% dos adultos. Em 

crianças, a hidrocefalia está quase sempre presente após seis semanas da 

doença.(44) Além da hidrocefalia, realce das cisternas basais, infartos e 

tuberculomas são os achados mais frequentemente relatados.(19) 

 O tipo de hidrocefalia mais frequente na neurotuberculose é a 

comunicante, resultante de um bloqueio das cisternas basais pelo exsudato 

inflamatório (estádios iniciais) ou por aderências aracnóideas (estádios 
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tardios). O tipo menos observado é a hidrocefalia obstrutiva causada pelo 

estreitamento ou oclusão do aqueduto ou pelo bloqueio dos foramens de saída 

do quarto ventrículo.(15, 16, 42, 43) O estreitamento do aqueduto é devido, 

geralmente, ao edema cerebral ou compressão do tronco encefálico pelo 

exsudato meníngeo circundante. De forma pouco comum, um tuberculoma 

subependimário ou uma rolha de exsudato ependimário também podem 

bloquear o aqueduto por dentro.(15) 

 

2.4.10 Coinfecção com HIV 

 

Dados de revisões sugerem que o HIV não altera o quadro clínico da 

meningoencefalite tuberculosa, mas afeta o número e natureza das 

complicações.(51, 136) Em pacientes com SIDA, o realce meníngeo basal e 

hidrocefalia podem ser menos comuns, mesmo com mais bacilos nas 

meninges.(136, 137) A TB extrameníngea ativa é mais frequente e a letalidade 

maior nos pacientes com SIDA.(51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3   MÉTODOS 

 

 

Estudo retrospectivo de prontuários de pacientes internados com o 

diagnóstico de neurotuberculose no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

(HINSG), Vitória – ES, e posteriormente acompanhados no ambulatório, no 

período de 1982 a 2005. Os dados foram coletados a partir do registro da 

Unidade de Infectologia do HINSG, segundo o protocolo anexo (anexo 2).  

 

3.1 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão(88, 138, 139) como casos de neurotuberculose foram: 

 

1. Diagnóstico definitivo - 

- Presença no LCR, de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) ao 

exame direto ou cultura positiva para M. tuberculosis. 

- Achados de necropsia conclusiva. 

 

2. Diagnóstico de probabilidade - 

Sinais ou sintomas de comprometimento encefálico e/ou meníngeo, e 

pelo menos dois dos seguintes: 

• LCR com pleocitose, de predomínio linfocitário, podendo haver 

mais neutrófilos nas fases iniciais da doença, sem evidência de 

outra causa infecciosa. 

• Contato intradomiciliar ou significativo, anterior ou concomitante, 

com um portador de TB ou isolamento do M. tuberculosis de 

qualquer local do corpo que não o SNC. 

• Evidências radiológicas de TB pulmonar. 

• Teste tuberculínico reator em crianças, sem cicatriz da vacina BCG. 

• TC de crânio consistente com meningoencefalite tuberculosa (dois 

ou mais dos seguintes aspectos: exsudato em cisternas basais ou 

sulco de Sylvius, hidrocefalia, tuberculoma, infarto, realce dos 

giros). 
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3. Resposta à terapia antituberculosa satisfatória - 

Definiu-se “resposta à terapia antituberculosa satisfatória” como a 

recuperação clínica e laboratorial gradual em longo prazo. Os 

pacientes incluídos nesse item foram estudados individualmente, e os 

casos duvidosos, excluídos. 

 

3.2 Definição de variáveis 

  

a) Sexo. 

b) Idade (em meses). 

c) BCG: a criança foi considerada vacinada quando apresentava a cicatriz 

vacinal na área do deltoide direito ou o registro da vacinação BCG-ID 

no cartão de vacinação, com data anterior à ocorrência da doença.(140) 

d) História de contágio: contato intradomiciliar ou significativo, anterior ou 

concomitante, com um portador de TB.(92, 141) 

e) Teste Tuberculínico (PPD): dividimos os pacientes em não reatores, 

reatores fracos e reatores fortes. A tuberculina utilizada em nosso 

serviço foi o PPD RT23, aplicada segundo a técnica de Mantoux por via 

intradérmica, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, 

na dose de 0,1 ml, equivalente a 2 UT (unidades de tuberculina). A 

leitura da prova tuberculínica era realizada de 72 horas a 96 horas após 

a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o maior diâmetro 

transverso da área de endurecimento palpável. O resultado era 

registrado em milímetros: até 4 mm – não reator; de 5 a 9 mm – reator 

fraco; de 10 mm ou mais – reator forte.(31) 

f) Estadiamento Clínico: os estádios definidos pelo BMRC em 1948(15) 

foram adaptados de acordo com a presença de coma (estádio III do 

BMRC) ou ausência de coma (estádio I e II do BMRC). 

g) Alterações liquóricas: foi considerada a presença de pleocitose, tipo de 

celularidade, glicorraquia e proteinorraquia, presença do bacilo. As 

amostras do LCR foram obtidas por punção lombar. Esse exame incluiu 

a citoquímica (contagem global e diferencial de células, dosagem de 

proteína e glicose), exame bacterioscópico direto (esfregaço em lâmina 
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corada pelo método do Gram) e cultura para bactérias piogênicas. A 

procura do bacilo da TB foi feita pela pesquisa direta em lâmina corada 

pelo método de Ziehl-Neelsen, e pela cultura no meio de Löwenstein-

Jensen. A citoquímica do LCR foi classificada segundo os parâmetros 

do laboratório do nosso serviço em: citologia normal, de 0 a 4 células 

linfomonocitárias; proteínas normais, de 15 mg/100ml a 40 mg/100 ml; 

e glicose normal, de 50 mg/100ml a 80 mg/100 ml. 

h) Exames radiológicos de tórax: foi verificada a presença ou não de TB 

miliar. As radiografias foram analisadas na incidência posteroanterior e 

perfil esquerdo e foram realizadas em todas as crianças com suspeita 

de neurotuberculose. 

i) Tomografias computadorizadas do crânio: os exames foram realizados 

por meio de cortes axiais, sem e com contraste intravenoso. 

j) Presença de convulsões. 

 

3.3 Aspectos éticos 

 

O estudo obteve a aprovação prévia da Comissão de Ética em Pesquisa 

Médica da Universidade Federal de São Paulo (processo de número 0796/07) 

e da Direção Técnica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. 

 

3.4 Esquema Terapêutico 

 

 Utilizamos o esquema terapêutico da neurotuberculose recomendado 

pelo Ministério da Saúde:(142) 

- Isoniazida – 20 mg/kg/dia, durante seis meses e 10 mg/kg/dia, nos seis 

meses seguintes. 

  - Rifampicina - 20 mg/kg/dia, durante seis meses. 

- Etambutol - 25 mg/kg/dia, durante dois meses. 

 Em 1988, esse esquema foi modificado, e o etambutol foi substituído por 

pirazinamida, na dose de 35 mg/kg/dia.(143) 

 A partir de 1994, o Ministério da Saúde passou a recomendar um 

esquema mais curto composto por isoniazida e rifampicina nas doses de 20 
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mg/kg/dia, durante nove meses, incluindo-se pirazinamida nos primeiros dois 

meses.(144) 

  Empregamos corticosteroide em todos os pacientes (dexametasona) na 

dose de 0,5 a 1 mg/kg/dia, durante três a quatro semanas.(145) 

 

3.5 Análise estatística 

 

O teste Qui-quadrado (X2) (sem a correção de Yates) ou o teste exato de 

Fisher (caso a tabela de contingência tivesse apresentado algum valor 

esperado inferior a cinco) foram usados para comparações de dados 

categóricos. 

Diferenças entre médias de dados contínuos foram testadas, utilizando-se 

os testes T de Student (t) (paramétrico) e o seu correspondente não 

paramétrico, o teste de Mann-Whitney, que, sem exceção, mostraram 

resultados similares. Somente os resultados dos testes paramétricos serão 

mostrados. 

A regressão logística múltipla foi usada para investigar as relações 

individuais entre as variáveis independentes e dependentes. Os resultados 

dessa análise foram calculados pelo teste de Wald (Wald X2) As suposições 

dessa análise foram verificadas. Os resultados da regressão logística estão 

apresentados em Razão das Chances (Odds Ratio – OR). 

A probabilidade (p) menor que 0,05 foi considerada para indicar 

significância estatística; todos os testes foram bicaudados. Noventa e cinco por 

cento de intervalo de confiança (IC) foram calculados em relação às diferenças 

entre médias e OR. Toda a análise foi calculada segundo o pacote estatístico 

SPSS (Statistical Pakage for the Social Science) 11.5.1 para Windows. 
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4   RESULTADOS 

 

 

Foram analisados, no total, 156 prontuários de pacientes internados na 

Unidade de Neuroinfecção do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória no 

período de 1982 a 2005. Desse total, 141 estavam de acordo com os critérios 

de inclusão e foram incluídos nesta pesquisa.  

 

4.1 Características gerais 

 

Dos pacientes incluídos, 42% eram provindos da Grande Vitória; 40%, de 

outros municípios do Estado do Espírito Santo; 17% vieram do sul da Bahia.  

A idade dos pacientes variou de 3 meses a 13 anos, e a mediana foi de 2 

anos.  Em relação ao sexo, 62% eram meninos. 

A vacina BCG foi aplicada em 48% dos pacientes. 

Setenta e sete por cento dos pacientes tinham história de contato 

intradomiciliar ou contato significativo com um portador de TB bacilífera. 

TB miliar concomitante foi encontrada em 19% dos pacientes.  

O tempo de internação variou de dois dias a nove meses e a mediana foi 

de dois meses.   

Os principais achados clínicos, presentes na internação, estão descritos 

na tabela 1. 
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Tabela 1 – Freqüência de sinais e 

sintomas dos pacientes com 

neurotuberculose na internação 

Sinais e sintomas % 

Febre 96 

Rigidez de nuca 79 

Vômitos 

Espasticidade 

63 

52 

Sonolência 50 

Anorexia 49 

Crises epilépticas 46 

Apatia 45 

Tosse 38 

Cefaleia 36 

Emagrecimento 33 

Irritabilidade 

Lesão de nervos cranianos 

32 

30 

Torpor 19 

Reflexo fotomotor lento 18 

Diarreia 16 

Coma 13 

Constipação 9 

Agitação 6 

 

4.2 Exames subsidiários 

 

4.2.1 Parâmetros do LCR 

 

Em nossa série, a confirmação microbiológica do bacilo de Koch pelo 

exame direto do liquor ou pela cultura foi verificada em 23 pacientes (16%). 

Destes 23 pacientes, o exame direto do LCR foi positivo em 39%, a cultura do 

LCR em 39%, e ambos em 22%. 
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Oitenta e um por cento dos pacientes apresentavam proteinorraquia 

inicial maior que 40 mg/100ml, e 77% tinham glicorraquia menor que 50 

mg/100ml. 

O exame de LCR foi normal em um paciente. Esse paciente, apesar de 

ter o LCR normal, apresentava sinais de irritação meníngea e de 

comprometimento encefálico, história de contágio intradomiciliar, TB miliar e 

uma evolução lenta para a cura com sequelas, com o tratamento específico. 

 A descrição dos parâmetros de LCR dos pacientes com 

neurotuberculose e com exame de LCR alterados encontra-se na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análise descritiva dos dados de celularidade, 

proteinorraquia e glicorraquia de pacientes com neurotuberculose e 

LCR alterado 

 Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo 

Celularidade total* 325,1 529,0 203,5 10 5120 

Proteinorraquia** 143,2 95,5 149,4 17 1034 

Glicorraquia** 34,9 31,0 22,1 0 100 

n = 140 
* células/mm3 
** em mg/100 ml 

 

4.2.2 Exames de imagem 

 

O exame de tomografia computadorizada (TC) foi realizado em apenas 

44% da amostra. Destes, 87% apresentavam exames alterados. A alteração 

mais frequentemente encontrada foi a hidrocefalia, em 79% dos exames, 

seguida de áreas de infarto, em 18%, e de tuberculoma, em 16% dos exames. 

É interessante notar que tuberculomas isolados estavam presentes em 

5% dos exames, e áreas de infarto isoladas em 3%. Um paciente apresentou 

tuberculoma e área de infarto concomitantemente. 
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4.2.3 Teste tuberculínico (PPD) 

Em relação ao PPD, que foi realizado na primeira semana de internação, 

45% dos pacientes não apresentaram reatividade, 9% foram reatores fracos, e 

37% foram reatores fortes. Os demais 9% não realizaram o teste. 

A frequência dos diferentes tipos de reatividade no teste de PPD não 

variou em relação à vacinação prévia: 52% de não reatores versus 15% de 

reatores fracos versus 48% de reatores fortes, X2(2)= 6,0, p= 0,050). 

 

4.2.4 Teste de anti-HIV 

 

Em nenhum dos 21 pacientes submetidos à sorologia anti-HIV, os testes 

foram reagentes. 

 

4.3 Fatores prognósticos e óbito 

 

Dezessete por cento dos pacientes foram a óbito. 

As tabelas 3 e 4 mostram a comparação dos parâmetros prognósticos em 

relação à presença ou não dos óbitos. 
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Tabela 3 – Comparação da distribuição das frequências dos fatores 

prognósticos presença de vacinação com BCG, sexo feminino, 

contágio, TB miliar, reatividade ao PPD, alterações em exame de TC, 

coma, crises epilépticas e predominância de leucócitos 

polimorfonucleares em pacientes com neurotuberculose que foram a 

óbito  

Fatores prognósticos 
n Ausente (%) Presente 

(%) 

X2(1)  p  

Vacinação com BCG 141 14 21 1,18 0,277 

Sexo feminino 141 15 18 0,30 0,583 

Contágio 141 30 13 5,38 0,020* 

Tuberculose miliar 141 18 11 - 0,569+ 

Reatividade ao PPD 128 23 9 4,61 0,032* 

TC alterada 62 0 17 - 0,590+ 

Coma 141 11 61 28,40 <0,001* 

Convulsão 141 12 23 3,13 0,077 

Predominância de PMN 140 17 18 0,06 0,807 
+ teste exato de Fisher 
PMN = leucócitos polimorfonucleares 

 

Pacientes sem história de contágio e sem reatividade ao teste de PPD ou 

em coma tiveram uma frequência significativamente maior de óbitos. 
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Tabela 4 - Comparação entre as médias dos fatores prognósticos idade, 

 tempo de internação, celularidade no LCR, proteinorraquia e glicorraquia 

 dos pacientes que foram ou não a óbito 

Parâmetros 
Óbito (média ±DP) 

95% IC 

(diferença das 

médias) 

t GL p 

presente ausente 

Idade 43,8 45,8 48,4 44,5 -15,2 a 24,4 0,5 139,0 0,646 

Tempo de internação+ 45,7 53,9 72,0 49,4 4,0 a 48,5 2,3 139,0 0,021* 

Celularidade 283,6 379,6 333,7 555,9 -185,2 a 285,4 0,4 138,0 0,674 

Proteinorraquia 143,6 146,2 143,1 150,7 -67,0 a 66,0 0,0 138,0 0,987 

Glicorraquia 30,1 19,6 35,9 22,5 -3,9 a 15,6 1,2 138,0 0,238 

+ em dias 

 

A idade e os parâmetros do LCR não diferiram significativamente entre os 

pacientes que foram ou não a óbito; porém os pacientes que foram a óbito 

ficaram significativamente menos tempo internados.  

Executamos a análise por regressão logística múltipla para identificar a 

combinação de fatores prognósticos mais relevantes na evolução para o óbito 

nos pacientes com neurotuberculose (variável dependente). Incluímos as 

variáveis independentes que se relacionaram significativamente com a 

presença de óbito nas análises anteriores: tempo de internação, coma, 

ausência de contágio e ausência de reatividade ao teste de PPD (tabela 5). 

 

Tabela 5 - Resultado da análise por regressão logística múltipla para a 

evolução a óbito, a partir da média dos dias de internação, ausência de 

reatividade ao teste de PPD, como variáveis independentes 

Variável β Erro-padrão Wald X2 OR 95% IC (OR) p 

Coma -2,11 0,53 15,65 0,12 0,04 a 0,35 <0,001* 

Tempo de internação -0,01 0,01 3,45 0,99 0,97 a 1,00 0,063 

Ausência de contágio 1,24 0,58 4,60 3,47 1,11 a 10,82 0,032* 

Ausência de reatividade 0,81 0,50 2,59 2,25 0,84 a 6,05 0,108 

n óbito: n sobreviventes: 21:107 



33 

 

 As variáveis coma e ausência de história de contágio foram os fatores 

prognósticos mais importantes na previsão do óbito nos pacientes com 

neurotuberculose.  
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5   DISCUSSÃO 

 

5.1 Estadiamento clínico 

 

Em nosso estudo, o fator prognóstico mais importante foi o coma no 

momento da internação, que representa o estádio III do BMRC. Dos 24 

pacientes de nossa série que faleceram, 61% estavam em coma, e apenas 

10% não estavam, no momento da internação. 

A maioria dos pacientes em nosso estudo estava no estádio I ou II 

definidos pelo BMRC, o que poderia explicar a baixa letalidade de 17%. Essa 

taxa se assemelha aos dados descritos por Lee(112) em crianças nas Filipinas 

(16%), por Mahadevan et al.(83) na Índia (10%) e por Humphries et al.(58) na 

China (6%). Nessas três séries, nenhum paciente no estádio I faleceu, e o 

percentual maior de óbitos ocorreu no estádio III. 

Kennedy & Fallon (1979)(62), ao analisar 52 pacientes com idade que 

variou de 9 meses a 68 anos, observaram que não houve óbitos entre os 

pacientes que iniciaram o tratamento no estádio I, e somente um ficou com 

sequela, porém a letalidade foi de 46% nos pacientes no estádio III. Tão 

importante quanto o estádio da doença na admissão é não retardar o início do 

tratamento. Assim, quatro de cinco pacientes em que o tratamento foi 

retardado por sete ou mais dias faleceram. Três dos seus pacientes que 

faleceram, apesar de haver iniciado o tratamento precocemente, estavam em 

estádio avançado da doença na admissão.  

Singh et al. (1985)(126), ao estudar 46 adultos na Índia, verificaram que 

tiveram uma letalidade elevada (43,4%), e atribuíram isso a que 75% dos seus 

pacientes apresentaram alteração da consciência na internação. Dos 26 

pacientes que estavam em coma no momento da admissão, 15 faleceram 

(57,7%). A letalidade foi de 37,7% (cinco pacientes de 14 no estádio II, e 

nenhum dos seis pacientes admitidos no estádio I). Em seu estudo, também, 

todos os oito pacientes acima de 50 anos faleceram. 

 Nunes et al. (1998)(54), no Brasil, em uma análise de 231 pacientes, que 

compreendia crianças e adultos, também relatam uma letalidade elevada 
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(58,6%), que justificaram porque 42% dos pacientes chegaram ao hospital em 

coma. 

Succi (1990)(73), também no Brasil, em seu estudo de 358 crianças 

internadas no Hospital Emílio Ribas - São Paulo, com uma letalidade de 52%, 

verificou que 43% estavam conscientes na admissão. A letalidade foi 

significativamente menor entre as crianças conscientes (43,5%) ou apenas 

torporosas (50,7%) do que entre as crianças que estavam em coma (75%). A 

maior parte (83%) das crianças admitidas em coma tinha idade inferior a 4 

anos, e foi nessa faixa etária que a diferença de letalidade foi significante. 

Entre as crianças com idade igual ou superior a 4 anos, a letalidade foi maior 

nas admitidas em coma, mas a diferença não foi significante. Talvez o 

pequeno número de pacientes em coma nessa faixa etária (11 crianças) seja 

responsável pela ausência de significância.  

Estudos com uma aborgadem multivariada também confirmaram a 

importância de um diagnóstico precoce, como o de Lee (2000)(112), que 

estudou 405 crianças na Índia e não registrou nenhum óbito no estádio I, 8% 

no estádio II e 22% no estádio III, sendo a letalidade global de 16%. 

Paganini et al. (2000)(113) também relataram óbitos em apenas 7% de 

seus pacientes. Destes, 45% foram classificados no estádio I, 40% no estádio 

II e 15% no estádio III. Um paciente no estádio II faleceu, e dois no estádio III, 

mas nenhum paciente no estádio I faleceu. 

Hosoglu et al. (2002)(146) notaram um aumento progressivo da letalidade 

de acordo com o estádio do paciente na internação (9,4% no estádio I, 18,6% 

no estádio II e 44,5% no estádio III do BMRC) ou quando havia um retardo no 

início ou interrupção no tratamento. Analisaram 434 pacientes tratados em 12 

hospitais universitários na Turquia com uma letalidade global de 23,3%. 

Karande et al. (2005)(84), em uma análise univariada de 123 crianças na 

Índia, em que 28 (23%) dos pacientes faleceram, identificaram que a letalidade 

estava relacionada com coma e ausência de movimentos involuntários na 

internação, no entanto, com análise multivariável, concluíram que somente a 

presença de coma profundo era uma fator independente para  uma letalidade 

maior. 

A literatura estudada é consensual em relação ao estádio da doença 

como o principal fator prognóstico e ao aumento progressivo da letalidade em 
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cada estádio sucessivo da doença que se vem mantendo desde o início da 

quimioterapia para a TB. 

 

5.2 História de contágio 

 

No nosso estudo, encontramos história de contato intradomiciliar ou 

significativo, anterior ou concomitante, com um portador de TB em 77% dos 

pacientes. A história de contato estreito com um caso suspeito ou confirmado 

de TB variou de 42% a 75% dos pacientes conforme a série analisada.(15, 89, 105, 

113, 122) 

Os resultados do nosso estudo mostram que uma história epidemiológica 

de ausência de contato com TB esteve fortemente associada com a letalidade. 

Havia história de contágio em 13% dos pacientes que foram a óbito, enquanto 

30% dos que faleceram não relataram história de contágio. 

Para justificar tais resultados, devemos analisar a rapidez com que o 

diagnóstico de neurotuberculose é realizado, por meio de quatro aspectos: a) 

tempo de sintomatologia; b) estado de consciência na admissão; c) tempo 

decorrido entre a internação e início do tratamento(73); d) história de contágio. 

a) Nas crianças, é difícil separar cronologicamente as queixas relativas ao 

comprometimento infeccioso sistêmico das queixas devidas ao acometimento 

do sistema nervoso. Os primeiros sintomas descritos pelos familiares podem 

não estar relacionados diretamente com o comprometimento neurológico, mas, 

com a infecção inicial, principalmente nas crianças de baixa idade em que a 

neurotuberculose é uma complicação precoce da priminfecção, o que favorece 

a confusão da sintomatologia.(73) Por outro lado, como o curso da 

neurotuberculose pode ser insidioso ou agudo, fica difícil correlacionar a 

duração da doença com as condições da criança na admissão. Algumas estão 

bem e conscientes, apesar de várias semanas de doença, enquanto outras 

estão em coma, a despeito de estar doentes há poucos dias.(73) Por causa  

dessas dificuldades, avaliar o prognóstico com base no início dos sintomas é 

difícil e não incluímos nas variáveis 
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b) O estado de consciência na admissão é um importante fator 

prognóstico como discutido anteriormente, já que é um marcador da 

intensidade e agressividade da doença. 

c) A instituição precoce da terapia específica depende de um alto grau de 

suspeição do médico que atende a criança, das características da doença e da 

história epidemiológica.(73) 

d) A identificação de adulto com TB pulmonar ativa ou tratada, que teve 

contato com caso suspeito de neurotuberculose, constitui evidência 

significativa para o diagnóstico.(147) e consta nos critérios diagnósticos de vários 

autores que tentaram estabelecer critérios de probabilidade para o diagnóstico 

da neurotuberculose.(53, 92, 105) 

Lincoln & Sifontes (1953)(57) afirmaram que todo médico interessado no 

tratamento da meningoencefalite tuberculosa já experimentou a frustração de 

iniciar o tratamento de um paciente em um estádio avançado da doença, 

embora o diagnóstico tenha sido suspeitado repetidamente, mas nunca 

confirmado. 

A ausência de história de contágio retarda o diagnóstico e 

consequentemente o tratamento, junto com outros fatores como falta de 

conhecimento do quadro clínico da neurotuberculose e dificuldade de acesso a 

serviços especializados.(19) 

Mais da metade dos nossos pacientes iniciou o tratamento específico 

para neurotuberculose nos primeiros três dias de internação. Um dado que 

contribuiu muito para tal fato foi o elevado número de pacientes com história 

epidemiológica positiva. Isso foi possível devido à busca exaustiva do contato, 

o que fez o tratamento iniciar mais precocemente. 

É curioso que, embora alguns autores(19, 113) tenham identificado que a 

ausência de foco extrameníngeo em crianças com neurotuberculose seja um 

fator independente para um prognóstico pior, com a justificativa de que a sua 

ausência poderia retardar o diagnóstico, eles não fizeram nenhuma menção de 

que a ausência de história de contágio poderia ter o mesmo significado. De 

outro ponto de vista, os autores que afirmam ser a história de contágio o dado 

epidemiológico mais importante e muito útil em sugerir fortemente um 

diagnóstico precoce(15, 122) também não fazem nenhuma relação desse dado 

com o prognóstico. 
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Delage et al.(60) observaram aumento significativo da letalidade nos 

pacientes no estádio III do BMRC no momento da admissão, associação com 

TB miliar, crianças com menos de 3 anos e quando o intervalo entre a 

admissão e o início do tratamento era superior a três dias. Concluíram que um 

diagnóstico rápido e início imediato do tratamento são fundamentais para 

diminuir a letalidade, mas não mencionam os fatores que contribuíram para o 

retardo do início do tratamento. 

Altunbasak et al.(1994)(53) concluíram que evidência de TB pulmonar, 

história familiar positiva, reatividade ao PPD e achados na TC são dados 

importantes para um diagnóstico precoce e estabelecimento da terapia 

específica, mas não relacionaram a história de contágio em suas variáveis. 

 Hosoglu et al.(1998)(122) afirmaram ser a história de contágio o dado 

epidemiológico mais importante e muito útil em sugerir fortemente um 

diagnóstico precoce, contudo nada concluíram sobre o seu valor no 

prognóstico, apesar de relatarem que, em seu estudo, os pacientes no estádio 

III do BMRC na admissão tiveram um mau prognóstico. 

Succi (1990)(73), em seu estudo no Hospital das Clínicas de São Paulo, 

não encontrou diferença significativa da letalidade entre os pacientes com 

história positiva de contágio, mas a letalidade foi significativamente menor que 

entre as crianças com história epidemiológica ignorada, e justifica a maior 

letalidade pelo perfil destes pacientes: geralmente de baixa idade, transferidos 

de outro serviço, em que já estavam sendo tratados com vários esquemas 

terapêuticos, apresentando má evolução, geralmente em coma; ausência de 

informação sobre a duração e características da história clínica, que poderia 

ser muito prolongada; alguns casos de crianças institucionalizadas, cujos 

sintomas da doença podem ter passado despercebidos. 

Os autores que tentaram fazer uma relação do contágio com o 

prognóstico, fizeram o raciocínio pela carga bacilífera, que é maior no contato 

domiciliar. O contato diário com a pessoa infectada é mais sério que o contato 

casual e, por isso, sujeito a um maior número de complicações.(148, 149) Essas 

descrições foram anteriores a uma quimioterapia eficaz para a TB e, portanto, 

em uma época em que o diagnóstico precoce não tinha valor prognóstico uma 

vez que a doença era invariavelmente fatal. 
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Não temos como confirmar se a história de contágio contribuiu para que 

nossos pacientes fossem encaminhados mais precocemente para a 

internação, encurtando o tempo de sintomatologia antes de iniciar o 

tratamento, porém, seguramente, contribuiu para diminuir o tempo decorrido 

entre a internação e início do tratamento. Mais de 50% dos nossos pacientes 

iniciaram o tratamento específico para neurotuberculose nos primeiros três dias 

de internação devido à história de contágio. 

 

5.3 Teste tuberculínico (PPD) 

 

A ausência de reatividade ao teste tuberculínico (PPD) foi outro fator 

fortemente associado com a letalidade. Dos 128 pacientes em que o teste foi 

realizado, a reação estava ausente em 23%, e presente em 9% dos pacientes 

que faleceram. 

O teste tuberculínico é um dos parâmetros que deve ser considerado 

como auxiliar diagnóstico para a neurotuberculose, no entanto devemos 

examinar alguns aspectos: 

a) a hipersensibilidade cutânea à tuberculina demora de duas a dez 

semanas para se desenvolver, após a priminfecção tuberculosa; 

b) pacientes com TB ativa, particularmente nas formas graves, com 

disseminação hematogênica podem ter testes negativos. O teste pode ser 

positivo na fase precoce da doença e se tornar negativo com o agravamento 

do quadro. Por outro lado, os testes negativos na fase precoce da doença 

podem passar a positivos à medida que melhoram as condições gerais do 

paciente, e transcorre o tempo necessário para o desenvolvimento da 

hipersensibilidade cutânea.(73) 

A ausência de reatividade é explicada porque os pacientes em fase 

avançada da doença, geralmente, são também desnutridos e estão com a 

imunidade celular mediada muito deprimida.(126) Isso explicaria a ausência de 

reatividade em 11 dos 24 pacientes de nossa série que foram a óbito, pois 

estavam em coma no momento em que foram testados. 
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Fitzmons (1963)(101), ao analisar 198 pacientes, considerou que o 

prognóstico era pior quando havia insensibilidade tuberculínica como 

consequência direta de falha na reação meníngea normal. 

Sing et al (1985)(126), em estudo de 46 pacientes adultos com 20 óbitos, 

relataram um prognóstico ruim nos pacientes não reatores aos PPD. Sete de 

oito pacientes (88%) com o teste negativo faleceram contrastando com 13 

óbitos em 38 (34%) pacientes com o teste positivo. Atribuíram ao fato de a 

maioria dos pacientes com o teste negativo estarem desnutridos ou na fase 

avançada da doença e, portanto, com a imunidade celular média deprimida. 

Succi (1990)(73) também observou que havia um maior comprometimento 

geral e neurológico entre as crianças cujo teste tuberculínico era inicialmente 

negativo, e assim se mantinham no decorrer da internação. Ao contrário, das 

12 crianças cujo teste era inicialmente negativo e no decorrer da internação 

passou a positivo (viragem tuberculínica), dez melhoraram sensivelmente com 

o tratamento. Da mesma forma, as crianças reatoras à tuberculina desde o 

início da internação tinham melhores condições gerais, além de idade média 

superior às crianças não reatoras. 

Barret-Connor (1967)(75) não encontrou qualquer associação entre 

ausência de reatividade e pior prognóstico, porém sua série compreendia 

apenas 21 pacientes e quase todos adultos. 

 

5.4 Dados demográficos: sexo e idade 

 

Em relação ao sexo, 62% eram meninos, e a letalidade não foi 

significativamente diferente entre os sexos. Nenhum autor, com exceção de 

Mahadevan et al.(83), estabeleceu qualquer relação entre sexo e letalidade, o 

que está de acordo com nossa casuística. 

Mahadevan et al.(2002) (83), em um estudo de 50 crianças na Índia, com 

apenas 10% de óbitos, notaram um prognóstico pior no sexo masculino, mas 

não provaram ser um fator prognóstico independente na análise de regressão. 

Em nosso estudo, a idade não diferiu significativamente entre os 

pacientes que foram ou não a óbito, embora seja um fator relacionado com 
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uma letalidade maior por alguns, como Delage et al. (1979)(60) e Humphries et 

al. (1990)(58) 

Delage et al. (1979)(60) observaram um número maior de pacientes no 

estádio III no momento da admissão com 3 anos ou menos de idade. Segundo 

esses autores, isso explicaria parcialmente o pior prognóstico nesse grupo 

etário, entretanto, como ocorreram, também, mais mortes nos pacientes nessa 

faixa etária que estavam no estádio I ou II do que nos pacientes maiores, e não 

houve retardo em iniciar o tratamento após a hospitalização, concluíram que a 

baixa idade é um fator independente para um prognóstico pior. O total de 

óbitos desses autores foi elevado (38%), e  53% em crianças abaixo dos 3 

anos. Mesmos os pacientes que estavam no estádio I tiveram um número 

expressivo de óbitos (24%).  

Al-Abbasi (2002)(86) avaliou 224 pacientes no Iraque com idade que variou 

de 6 meses a 72 anos, sendo 30% dos pacientes com menos de 5 anos. A 

letalidade foi de 21%, e, quando considerados apenas os pacientes abaixo de 

5 anos, foi de19%, ou seja, sem diferença significativa. 

Paganini et al. (2000)(113) também não encontraram qualquer associação 

entre idade e prognóstico no seu estudo de 40 crianças com 7% de óbitos. 

Em nossa série, 68% dos casos ocorreram abaixo de quatro anos com 

grande concentração na faixa etária de 0 a 2 anos (51%). Esses dados estão 

de acordo com as séries de meningites tuberculosas descritas: de 42% a 84% 

dos casos na faixa etária inferior a quatro anos e de 25% a 64% dos casos 

com idade abaixo de 2 anos.(69, 73, 80, 81, 89, 90, 101, 111, 150-153) A alta prevalência da 

doença nessa faixa etária é determinada pelo estreito contato intradomiciliar 

com pessoas bacilíferas.(69) 

Succi (1999)(73) verificou que a letalidade de seus pacientes diminuiu, 

progressivamente, com o aumento da idade, o que atribuiu ao fato de a 

apresentação clínica da doença ser bastante incaracterística nas crianças de 

baixa idade e da alta frequência de outras doenças que precipitem a evolução 

do complexo primário tuberculoso como desnutrição, sarampo, varicela, entre 

outras. 

Barrett-Connor (1967)(75), ao analisar pacientes adultos, não encontrou 

maior letalidade entre os mais velhos. 



42 

 

Hosoglu et al.(2002)(19), ao estudarem 434 pacientes, também não 

encontraram associação entre idade e letalidade, e os autores especulam que 

essa diferença com a literatura possa estar relacionada ao fato de 

considerarem óbito e sequela separadamente. O mais provável é que seja um 

problema metodológico já que a idade avaliada variou de 13 a 83 anos, o que 

exclui, praticamente, a faixa pediátrica, além de não descrever quantos 

pacientes velhos foram avaliados. 

Gusmão Filho (1999)(154), em estudo de 52 pacientes internados no 

Instituto da Criança (SP), verificou que a idade não foi um fator determinante 

de pior prognóstico. 

Lorber (1954)(74), em uma série de 549 casos de meningoencefalite 

tuberculosa na Inglaterra, observou que a letalidade entre crianças abaixo de 3 

anos (64,9%) era significativamente maior do que entre crianças de 3 a 14 

anos (47,7%). Em contrapartida, esse autor acreditava que o valor da idade 

como fator prognóstico não era tão grande quanto o estádio da doença na 

admissão, julgando que a maior letalidade nas crianças de baixa idade era 

devida ao retardo no diagnóstico nessa faixa etária. 

 

5.5 Vacinação com o bacilo de Calmette e Guérin (BCG) 

 

Em nossa casuística, a letalidade foi maior nas crianças vacinadas (21%) 

do que nas não vacinadas (18%), porém isso não foi estatisticamente 

significante.  

Provavelmente, nenhuma outra vacina seja tão usada e ao mesmo tempo 

tão controversa como a imunização com BCG.(113) Embora a associação da 

vacinação com  BCG e TB na criança seja muito controversa, o que se postula 

é que na criança a vacina protegeria contra as formas mais graves da doença, 

ou seja, a TB miliar, óssea e a neurotuberculose.(30, 73, 94-96) 

Não foi possível, a partir dos nossos achados, avaliarmos a eficácia da 

vacina BCG como protetor das formas mais graves de TB (48% dos pacientes 

foram vacinadas com BCG), pois, como nossos dados são hospitalares, não 

temos informações de vacinação de pacientes com TB que não evoluíram para 

as formas mais graves da doença a fim de podermos comparar com nossos 
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pacientes. Os nossos dados, porém, suscitam dúvidas sobre a real proteção 

da BCG contra as formas graves de neurotuberculose, pois metade dos 

pacientes que desenvolveram neurotuberculose foi vacinada. 

Delage et al. (1979)(60), em estudo retrospectivo de 79 crianças no 

Canadá,  concluíram que não houve diminuição da gravidade da doença nas 

25 em que havia relato de serem vacinadas, mas admitem que, como não 

havia nenhum registro da cicatriz vacinal, é possível que tenha ocorrido falha 

na imunização de algumas crianças. 

Succi (1990)(73) relatou que somente 35 das 358 crianças estudadas 

tinham evidências de imunização com BCG prévia (10%), e que esse pequeno 

número de crianças vacinadas indiretamente evidenciava a eficácia protetora 

da vacina, particularmente nas formas graves de TB, como é o caso da 

meningoencefalite. A análise dos casos revelou, entretanto, que a vacinação 

prévia não foi eficaz para proteger essas crianças da evolução para o óbito, 

visto que a letalidade não diferiu significativamente entre as crianças vacinadas 

e não vacinadas. 

Güler et al. (1998)(155) avaliaram 145 crianças com TB do SNC e 

concluíram que embora a letalidade fosse menor nos pacientes vacinados, as 

sequelas graves eram mais frequentes nesse grupo. Concluíram que a 

imunização com BCG no período neonatal tem pouca eficácia nos achados 

clínicos da TB do SNC, e que essas crianças têm as apresentações típicas da 

doença. 

Paganini et al. (2000)(113), ao estudar retrospectivamente, mediante 

análise multivariada, 40 crianças com neurotuberculose em que 67% foram 

imunizadas com BCG, não encontraram qualquer efeito da vacina no 

prognóstico. 

Mahadevan et al.(2002)(83) estudaram 50 crianças na Índia, com 

neurotuberculose, e não encontraram associação entre antecedente de 

vacinação com BCG e prognóstico da doença. Fizeram análise multivariada e 

concluíram que a imunização com BCG pode prevenir as formas mais graves 

da TB, mas não tem nenhum papel no prognóstico se o paciente desenvolveu 

a forma mais grave. 

Al-Abbasu (2002)(86), em um estudo retrospectivo de 224 casos, observou 

que a letalidade nos 80 pacientes vacinados com BCG foi de 13% e nos 144 
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pacientes não vacinados foi de 26%, e concluiu que a imunização com o BCG 

parece oferecer uma proteção significativa contra a letalidade. 

O que podemos aprender com esses dados é que o fato de a criança ser 

vacinada não deve contribuir, nos casos suspeitos, para pensarmos menos na 

possibilidade de a infecção do SNC ser de etiologia tuberculosa e, com isso, 

retardarmos o diagnóstico, o que seguramente irá agravar o prognóstico. 

 

5.6 Concomitância de tuberculose miliar 

 

A TB miliar estava presente em 18% dos nossos pacientes que foram a 

óbito e ausente em 11%, porém a diferença não foi significativa. Essa 

associação também não foi forte em séries mais antigas como a de Lorber 

(1954)(82) em que os pacientes eram tratados com medicamentos que tinham 

uma penetração no LCR muito baixa, como estreptomicina e PAS. 

Lincoln et al. (1960)(90) também não relacionaram a presença de TB miliar 

com um pior prognóstico. Na sua revisão de 74 pacientes, ocorreram 30% de 

óbitos naqueles com meningite e 29% de óbitos nos pacientes com meningite 

e TB miliar. 

Succi (1990)(73) encontrou uma letalidade maior entre as crianças com 

exame radiológico alterado. A análise estatística revelou que a diferença não 

foi significante, embora o valor da variável tenha estado muito próximo do valor 

crítico. Essa autora acredita que o aumento da letalidade, provavelmente, se 

deva a uma quantidade maior de crianças abaixo de 4 anos entre as que 

apresentavam quadro pulmonar concomitante. As crianças maiores, com 

infecção tuberculosa um pouco mais antiga, podem já não apresentar 

evidência radiológica de lesão. Por outro lado, considerando apenas as 

crianças com quadro radiológico do tipo miliar, não encontrou um prognóstico 

pior.  Aventou a hipótese de que isso pudesse ser explicado pela grande 

frequência de disseminação miliar não diagnosticada em vida e verificada 

apenas na necropsia. Os quadros mais agudos de disseminação 

hematogênica têm evolução mais grave, o que leva rapidamente à morte, sem 

que haja tempo de consolidação de um processo que determine imagem 

detectável radiologicamente. Nas crianças em que houve tempo de 
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caracterizar a disseminação miliar, provavelmente, a resposta imunológica ao 

bacilo foi suficiente para determinar uma sobrevida semelhante ao grupo sem 

alteração radiológica. Na sua análise, quando considerou não apenas as 41 

crianças com TB miliar, mas também outras alterações radiológicas que 

considerou compatíveis com TB pulmonar, a diferença não foi significativa.  

Lorber (1954)(82), em seu estudo de 38 crianças medicadas com 

estreptomicina e ácido paraminossalicílico (PAS), verificou que a presença de 

TB miliar não piorou o prognóstico. A letalidade geral, no seu estudo, foi de 

27%, o que é bom considerando o esquema terapêutico da época. Das 10 

crianças com TB miliar e neurotuberculose, apenas duas faleceram (20%). 

Delage et al. (1979)(60), que estudaram 79 crianças com 38% de óbitos, 

verificaram uma associação entre a concomitância de TB miliar e aumento da 

letalidade. Acham esse fato interessante desde que as crianças com TB miliar 

sem meningite tenham um bom prognóstico. Não conseguiram explicar a 

aparente influência da TB miliar no prognóstico da neurotuberculose. O mesmo 

foi corroborado em outras séries, porém sem consubstanciação estatística 

inferencial.(74, 109, 156)  

Paganine et al.(2000)(113) identificaram que a ausência de foco 

extrameníngeo em crianças com neurotuberculose, na sua série de 40 

pacientes, com letalidade baixa (7%), foi um fator independente para um 

prognóstico pior em uma análise multivariada. Especularam que, em crianças 

com meningoencefalite tuberculosa, a presença de TB extrameníngea pode 

ser um fator importante para um diagnóstico mais precoce, e a sua ausência 

poderia retardar o diagnóstico além de contribuir para um prognóstico pior. 

 

5.7 Alterações liquóricas 

 

Os parâmetros do LCR não diferiram significativamente entre os 

pacientes que foram ou não a óbito. Em comum com os nossos achados, 

outros autores também não observaram qualquer associação de 

características liquóricas com a letalidade.(58, 69, 157) De qualquer modo, os 

relatos quanto ao valor prognóstico das alterações no LCR nos pacientes com 

neurotuberculose são conflitantes.(126) 
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As alterações do LCR na neurotuberculose refletem uma reação de 

hipersensibilidade tuberculínica intratecal provocada pela presença de 

tuberculoproteínas. Como consequência, temos uma pleocitose liquórica à 

custa geralmente de células linfomononucleares, associada a um aumento da 

proteína e diminuição da glicose. Nos estádios iniciais da doença e algumas 

vezes durante o seu curso, uma reação predominante de polimorfonucleares é 

observada. Em alguns pacientes, o LCR inicialmente pode ser normal.(62, 158) 

São vistas amplas variações, na dependência da sensibilidade do paciente e 

da quantidade de tuberculoproteínas no LCR.(15) 

Succi (1990)(73) analisou a evolução dos seus pacientes com diferentes 

intensidades de pleocitose e, apesar de a letalidade ter aumentado 

paralelamente ao aumento da pleocitose, essa diferença não foi 

estatisticamente significante. Quanto aos níveis de glicose e proteínas, a 

letalidade não diferiu significativamente. 

Singh et al. (1985)(126) descreveram que concentrações de proteínas 

acima de 200 mg%, de glicose abaixo de 20 mg% e de cloretos abaixo de 650 

mg% tiveram uma letalidade maior. Esse trabalho só incluía pacientes acima 

de 12 anos; seus autores não fizeram análise estatística inferencial, e a taxa 

de letalidade foi de 43,6%. 

Gulati et al. (1970)(24), na sua série de 135 pacientes adultos com uma 

letalidade de 45%, encontraram que a diminuição dos cloretos foi o único 

parâmetro do LCR que teve relação com um prognóstico pior, enquanto o grau 

de pleocitose, aumento de proteína e diminuição da glicose não foram 

significantes. 

Hosoglu et al. (1998)(122) estudaram  101 pacientes adultos com 

neurotuberculose e encontraram que os pacientes com proteína acima de 150 

mg/100 ml e glicorraquia abaixo de 25% da glicemia tiveram um prognóstico 

pior. 
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5.8 Crises epilépticas 

 

Em nossa série, encontramos crises epilépticas em 46% dos pacientes. A 

letalidade foi de 23% nas crianças em que as crises estavam presentes e de 

12% naquelas em que as crises estavam ausentes. A diferença não foi 

estatisticamente significante. Outros autores também não relacionaram esse 

dado com a letalidade.(73) 

Segundo Hosoglu et al.(2002)(19), crises epilépticas são sintomas bem 

definidos no curso clínico de crianças com neurotuberculose e, quando elas 

ocorrem na admissão, seriam um marcador de lesão cerebral grave, que leva a 

óbito, embora os pacientes da sua série que tiveram crises epilépticas não 

apresentassem mais TCs de crânio alteradas do que os pacientes sem crises. 

Paganini et al.(2000)(113), ao analisar 40 crianças, concluíram que as 

crises epilépticas são um indicador de letalidade significativo, provavelmente 

porque representem manifestação tardia que ocorre em estádios mais 

avançados da doença. 

 

5.9 Tomografia computadorizada do crânio (TC) 

 

Avaliamos 62 pacientes (44% da amostra) com TC, e destes, 87% 

apresentavam exames alterados.  A alteração mais frequentemente 

encontrada foi a hidrocefalia, em 79% dos exames, seguida de áreas de 

infarto, em 18%, de tuberculoma, em 16%, e realce meníngeo, em 8% dos 

exames. Dos 24 pacientes que foram a óbito, alterações tomográficas estavam 

presentes em 17% deles. Embora nem todos os pacientes tenham realizado 

TC de crânio, nenhum paciente com exame normal faleceu. Trabalhos 

realizados anteriores ao advento da TC e que incluíram pacientes nos estádios 

avançados da doença, associaram a presença de hidrocefalia com um 

prognóstico pior.(22, 59) 

Dos pacientes que realizaram TC do crânio e não faleceram, 86% 

apresentavam hidrocefalia no momento do diagnóstico da neurotuberculose. 

A elevada ocorrência de hidrocefalia realça um dos fenômenos 

fisiopatológicos básicos da neurotuberculose que é a dificuldade de drenagem 
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liquórica principalmente nas cisternas basais, decorrente da meningite de base 

do encéfalo. Em nosso estudo não ocorreu associação significativa entre 

hidrocefalia e letalidade, provavelmente porque um número expressivo dos 

pacientes estava nos estádios I e II do BMRC e com hidrocefalia leve.  

Concordamos com aqueles que afirmam que, embora a hidrocefalia seja 

comum na neurotuberculose e associada com mau prognóstico, a dilatação 

ventricular nos estádios iniciais da doença não indica necessariamente um 

distúrbio progressivo e, se tratados precocemente, esses pacientes teriam um 

bom prognóstico.(159, 160)  

Bhargava et al.(1982)(44), em um estudo de 60 pacientes (36 crianças e 

24 adultos) com TCs seriadas, perceberam que a incidência de hidrocefalia 

aumenta com a evolução da doença e diminui com a idade do paciente. 

Hidrocefalia acentuada estava presente em 87% das crianças e em 12% dos 

adultos, fato que atribuíram a uma complacência maior do sistema ventricular 

devido a uma resistência menor ao estiramento da substância branca em um 

cérebro ainda não totalmente mielinizado. Áreas de infarto foram vistas em 

28% dos casos, e em 10%, tuberculomas associados. Somente as crianças 

apresentaram um exsudato basal severo. Aqueles pacientes sem realce basal 

ao contraste têm um bom prognóstico quando tratados, e aqueles outros com 

exsudato realçado têm um prognóstico ruim apesar do tratamento clínico ou 

cirúrgico.(44) 

Altunbasak et al. (1994)(53) estudaram 52 crianças e demonstraram 

hidrocefalia em 98% dos pacientes. Encontraram associação significativa entre 

estadiamento clínico, grau de hidrocefalia e prognóstico. Os pacientes com a 

doença avançada apresentaram hidrocefalia mais acentuada e pior 

prognóstico. Concluem que, embora a hidrocefalia comunicante não seja 

específica de neurotuberculose, associada ao quadro clínico e a outros dados 

laboratoriais, é muito útil para um diagnóstico precoce e início do tratamento. 

Schoeman et al. (1995)(161) estudaram prospectivamente 198 crianças 

com TCs seriadas e encontraram associação significativa entre estadiamento 

clínico e hidrocefalia. Esta esteve presente em 83% dos seus pacientes e era 

mais acentuada nos pacientes em estádios mais avançados da doença, 

porém, não encontraram associação entre a evolução clínica ou a letalidade e 

o tamanho ventricular na admissão. 
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Para Misra et al. (1996)(59), a hidrocefalia foi um fator prognóstico 

importante na sua análise univariada, mas na análise multivariada não foi 

significativa. O prognóstico é pior nos pacientes com hidrocefalia obstrutiva 

comparado com a hidrocefalia comunicante ou naqueles sem hidrocefalia.(59)  

Tan et al.(1999)(93), em uma série de 40 pacientes com diagnóstico de 

neurotuberculose comprovado bacteriologicamente, concluíram que a 

hidrocefalia era a única variável implicada como de mau prognóstico, embora 

houvesse também uma tendência para um prognóstico pior nos pacientes em 

estádio avançado da doença.(93) 

 

Limitações deste estudo: 

 

Nosso estudo deve ser analisado à luz de algumas limitações, por tratar-

se de um estudo retrospectivo, cuja coleta de dados não foi planejada, o que 

prejudica a avaliação de algumas variáveis como: época de imunização; 

estado nutricional dos pacientes; associação com outras doenças; diagnóstico 

de neurotuberculose na maioria dos pacientes baseado em critérios clínicos e 

não em confirmação microbiológica; protocolo de tratamento heterogêneo, pois 

o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde de drogas para o tratamento 

da TB variou conforme a época, e avaliamos apenas 62 pacientes (44% da 

amostra) com TC. A sorologia anti-HIV foi realizada em um número reduzido 

de pacientes. 

 

 

Implicações práticas deste estudo: 

 

A relevância deste estudo se concentra na prática clínica diária. Devido 

às dificuldades em se estabelecer um diagnóstico precoce de certeza, os 

seguintes dados foram úteis para um diagnóstico precoce de probabilidade, 

início imediato da terapia antituberculosa e consequente diminuição da 

letalidade. Com base nos nossos achados, devemos ficar atentos às seguintes 

considerações: 
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1. A hipótese de diagnóstico de neurotuberculose diante de um quadro 

infeccioso com comprometimento neurológico. 

2. A importância do questionamento exaustivo dos familiares sobre a 

existência de TB atual ou passada, pois, se a resposta for positiva, isso sugere 

fortemente um diagnóstico de neurotuberculose.  

3. A grande possibilidade de uma criança, mesmo vacinada, ter infecção 

do SNC de etiologia tuberculosa. 

4. A existência de diagnóstico de neurotuberculose, apesar da prova 

tuberculínica negativa ou da radiografia do tórax normal. 

5. A necessidade de instituição do tratamento precoce em casos 

selecionados. 
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  6   CONCLUSÕES 

 

 Em nosso estudo, os fatores prognósticos importantes na previsão de 

óbito nos pacientes com neurotuberculose foram: 

 

1. Presença de coma no momento do diagnóstico. 

2. Ausência de história de contágio. 
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7   ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Classificação da neurotuberculose(16, 17, 162)   
 
 

1. Intracraniana 
 

Meningoencefalite tuberculosa 
 
Meningite tuberculosa serosa 
 
Encefalopatia tuberculosa 
 
Lesões que ocupam espaço: Tuberculoma  Sem meningite 
       Com meningite 
         

Abscesso tuberculoso Sem meningite 
       Com meningite 
 
 
 

    
2. Espinhal 
 
Meningite tuberculosa espinhal 
 
Aracnoidite tuberculosa 
 
Mielorradiculite tuberculosa 
 
Tuberculoma extradural 

    subdural 

    intramedular  

.  
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Anexo 2 – Protocolo da Unidade de Neuroinfecção do HINSG 
 

NEUROTUBERCULOSE 
 
Diagnóstico: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  Caso Nº_ _ _ _ _  
Data da internação: _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ Data da alta: _ _ _ _ _ _ _  Condições: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prontuário Nº_ _ _ _ _ _  
Idade: _ _ _ _ _ _  _ _   Sexo: _ _ _ _ _ _ _ _ _  Cor: _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ Peso: _ _ _ _ _ _ _ _   
Endereço atual: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ Bairro: _ _ _ _ _ _ _ _  
Cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tempo que reside:  _ _ _ _ _ _ _  
Endereço anterior: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ Bairro:  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ Tempo que residiu: _ _ _ _ _ _ _  
Referência para localização: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Manifestações clínicas: (na internação) 
(    ) Febre (    ) Torpor (    ) Coma 
(    ) Anorexia (    ) Confusão mental (    ) Papiledema 
(    ) Constipação  (    ) Cefaléia (    ) Atrofia óptica 
(    ) Diarreia (    ) Vômitos (    ) Alterações pupilares 
(    ) Emagrecimento (    ) Fontanela tensa (    ) Paral. de n. cranianos 
(    ) Tosse  (    ) Fotofobia (    ) Hipertonia 
(    ) Sonolência (    ) Rigidez de nuca (    ) Decorticação 
(    ) Apatia (    ) Sinal de Kernig  (    ) Descerebração 
(    ) Irritabilidade (    ) Sinal de Brudzinski (    ) Hipotonia 
(    ) Excitação  (    ) Tremor (    ) Hiperpirexia 
(    ) Dor abdominal (    ) Coreoatetose (    ) Retenção urinária 
(    ) Convulsões (    ) Hemibalismo (    ) Respiração irregular 
Outros dados:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Foco contagiante: (Nome, endereço e resultado dos exames) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
PPD: Data  _ _ _ _ _ _ _ _  Resultado:  _ _ _ _ _ _ _ _  Data:  _ _ _ _ _ _  Resultado:  _ _ _ _ _  
BCG: Data da vacinação: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ Cicatriz vacinal:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Radiografia do tórax: 
Data:  _ _ _ _ _  Tipo:  _ _ _ _ _  Laudo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data:  _ _ _ _ _  Tipo:  _ _ _ _ _  Laudo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Tomografia computadorizada do crânio: 
Data: _ _ _ _ Resultado:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data: _ _ _ _ Resultado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data: _ _ _ _ Resultado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
(   ) Lavado gástrico           (   ) Escarro 
Data: _ _ _ _ _ _  Baciloscopia  _ _ _ _ _ _ _ _  Cultura  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
Data: _ _ _ _ _ _  Baciloscopia  _ _ _  _ _ _ _ _ Cultura  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Avaliação oftalmológica: 
Data: _ _ _ _ _  Resultado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
Data: _ _ _ _ _  Resultado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Teste de anticorpos anti HIV: 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Líquor: 
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Data           
Local           
Aspecto           
Coágulo           
Pressão           
Hemácias           
Leucócitos           
Bastões           
Neutrófilos           
Eosinófilos           
Basófilos           
Linfócitos           
Monócitos           
Proteínas           
Glicose           
Baciloscopia           
Cultura           
 
Glicemia           
 
Hemograma: 
Data Hm Hb Ht Leuc Bast Seg 
 Bas Eos Lin Mon Plaq VHS 
Data Hm Hb Ht Leuc Bast Seg 
 Bas Eos Lin Mon Plaq VHS 
Data Hm Hb Ht Leuc Bast Seg 
 Bas Eos Lin Mon Plaq VHS 
 
Ionograma: 
Data Na Cl K RA Ca 
Data Na Cl K RA Ca 
 
Hepatograma: 
Data BT BI BD TGO TGP FA 
Data BT BI BD TGO TGP FA 
Data BT BI BD TGO TGP FA 
 
Urina: (EAS, baciloscopia e cultura para BAAR) 
Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  
 
Outros exames: 
Data  _ _ _ _ _  Resultado  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data  _ _ _ _ _  Resultado  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
Data  _ _ _ _ _  Resultado  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Tratamento: (data do início do esquema medicamentoso) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
 
Evolução _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Abstract 
 

 

Objective: to establish the prognostic factors of lethality in neurotuberculosis in 

a pediatric population according to clinical manifestations, epidemiological data 

and laboratory findings. 

Methods: retrospective study of 141 in-patients diagnosed with 

neurotuberculosis between 1982 to 2005, in the Nossa Senhora da Glória 

Children’s Hospital, Vitória –ES. The following prognostic parameters were 

considered for the study: sex, age,  bacillus Calmette-Guérin vaccination 

(BCG), tuberculin test (PPD), close contact with tuberculosis, concomitant 

miliary tuberculosis, seizures, clinical staging, cranial computed tomography 

and cerebrospinal fluid parameters (pleocytosis, glucose, protein levels and 

bacillus presence). 

Results: 17% of the patients died. The determinants of poor outcome were: 

negative history of contact with tuberculosis, negative PPD reaction and coma. 

Age and cerebrospinal fluid parameters did not change the outcome. Multiple 

logistic regression analysis was used to investigate the relationship between the 

prognostic elements and the outcome death. The presence of coma at 

diagnosis (OR= 0.12, 95%CI= 0.04 a 0.35) and a lack of history of close contact 

with tuberculosis (OR= 3,47, 95%CI= 1.11 a 10.82) were significantly related to 

death, independently of the other prognostic factors.  

Conclusions: in our study, the prognostic factors of lethality among children 

with neurotuberculosis were coma upon hospitalization, and a lack of close 

contact with tuberculosis. Therefore, the extensive search for a history of close 

contact when seeing a child with neurotuberculosis suspicion should be part of 

assistant doctors’ daily routines. 
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