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COMENTÁRIOS DO EDITOR 
 

 
Caros Colegas, 
 
Benvindos á 15ª Edição do AfSPID Bulletin.   
 
Esta edição começa com uma actualização sobre a 
pneumonia adquirida na comunidade (PAC) . Apesar da 
redução da incidência da pneumonia devida aos avanços 
na vacinação e no manejo da mesma , a PAC continua 
sendo uma das causas mais frequentes de morte nos 
menores de cinco anos. Este artigo mantém-nos 
actualizados sobre as mudanças nas causas, o manejo e a 
prevenção da pneumonia.   
 
A Tuberculose (TB) aparece em destaque nesta edição. Há 
uma extensa revisão sobre as investigações de rotina 
utilizadas no diagnóstico da TB infantil, bem como um 
artigo que discute os resultados de pesquisas recentes 
sobre a duração do tratamento da TB suscetível a 
medicamentos (TB-DS) e as suas implicações para a 
prática pediátrica. 

 
No dia 24 de março de cada ano é comemorado o Dia 
Mundial da Tuberculose. O tema deste ano foi “Investir 
para acabar com a tuberculose. Salve Vidas " que destaca 
a necessidade urgente de investir recursos para a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento da TB de forma a 
atender aos compromissos assumidos pela comunidade 
global para acabar com a doença. 
 
Destaca-se ainda o lançamento das novas diretrizes 
consolidadas da OMS sobre tuberculose; Módulo 5: 
manejo da tuberculose em crianças e adolescentes, 2022.1 

Numerosos estudos que avaliaram o impacto de várias 
intervenções relacionadas a abordagens diagnósticas para 
TB, tratamento para TB-DS, TB resistente a medicamentos 
(TB-DR) e meningite por TB (TBM), assim como modelos 
de atenção à TB relevantes para crianças e adolescentes 
foram utilizados na formulação das novas diretrizes. Deste 
modo, foi gerada evidência científica para as abordagens 
diagnósticas e diretrizes de tratamento. 
 
Os destaques das diretrizes incluem a triagem de TB em 
crianças usando algoritmos integrados de decisão de 
tratamento para diagnosticar TB pulmonar, uso de Xpert 
MTB/RIF Ultra em aspirado gástrico ou fezes para 
diagnosticar TB pulmonar e resistência à rifampicina, 
encurtamento do tratamento em crianças e adolescentes 
com doença TB não grave e sensível a medicamentos, uso 
de bedaquilina e delamanida em crianças menores de 6 
anos com TB resistente a medicamentos e tratamento de 
meningite TB em crianças e adolescentes.1,2 Foram ainda 
incluídos Modelos de cuidados para detecção de casos de 
TB e prevenção de TB em áreas de alta prevalência de TB. 
Foram identificadas áreas prioritárias que têm o potencial 
de informar sobre o desenvolvimento de futuras questões 
de pesquisa que podem melhorar a prevenção e o cuidado 
da TB.  
 
Questão a ponderar: O que é que constitui TB não severa? 
 

As Directrizes definem TB não severa como: Gânglio 
linfático periférico TB; Gânglio linfático intra-torácico; TB 
sem obstrução das vias aéreas; TB pleural não complicada 
com derrame pleural ou paucibacilar, doença não cavitária, 
confinada a um lobo pulmonar e sem padrão miliar. As 
Directrizes afirmam ainda que crianças e adolescentes que 
não tenham critérios de TB não severa, devem receber o 
regime padrão de seis meses de tratamento  
(2HRZE/4HR), ou o tratamento recomendado para formas 
severas de TB extra-pulmonar.  

Uma lacuna na pesquisa é a viabilidade de fazer um 
diagnóstico de TB não grave, sensível a medicamentos, em 
ambientes sem acesso a meios de diagnóstico, 
especialmente a radiologia torácica ou em meios onde 
profissionais de saúde, que não sejam médicos, estejam 
envolvidos no atendimento de crianças e adolescentes com 
TB. 
 
Espero que ache estas e outras contribuições 
interessantes, nesta edição do boletim. 
 
Regina Oladokun, Vice-Editora 
 
Referencias 

1. WHO consolidated guidelines on tuberculosis; Module 
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NOTÍCIAS DA SOCIEDADE 
 

 
NOVOS MEMBROS DO CORPO EDITORIAL  
 
Damos as boas vindas a Dr Julie Copelyn, Dr Colleen 
Bamford, Dr Mulugeta Naizgi Gebremicael e Dr 
Mohammad Issack ao corpo editorial. 

 
 

 
Figura 1: novos membros do corpo editorial, Dr Julie 
Copelyn (cima, esq.), Dr Colleen Bamford (cima, dta) Dr 
Mulugeta Naizgi Gebremicael (baixo, esq.) e Professor- 
adjunto Mohammad Issack (baixo. dta) 
 
Julie Copelyn é sub-especialista em doenças infecciosas 
pediátricas. Ela recebeu seu MBBS da Universidade de 
Sydney em 2007, antes de voltar para a África do Sul. Ela 
possui um mestrado em Pediatria e Saúde Infantil (Saúde 
Global) pela University College London e é membro do 
comité fundador do Young WSPID. Os seus interesses 
incluem HIV e tuberculose pediátricos, doenças evitáveis 
por vacinas e administração antimicrobiana. 
 
Colleen Bamford é microbiologista clínica. Após alguns 
anos de experiência em medicina geral e pediátrica em 
ambientes com recursos limitados, especializou-se em 
microbiologia médica na Universidade da Cidade do Cabo, 
obtendo seu FCPath (Microbiologia) e MMed (Microbiologia 
Médica). Posteriormente, trabalhou como consultora no 
Serviço Nacional de Laboratórios de Saúde e chefiou o 
laboratório de diagnóstico do Hospital Groote Schuur por 5 
anos. 
 
Ela está atualmente trabalhando em East London, na 
província de Eastern Cape, na África do Sul. Ela é 
Professora Associada Honorária em Microbiologia Médica 
na Universidade da Cidade do Cabo, membro do Grupo de 
Trabalho do Programa de Manejo de Antibióticos da África 
do Sul (SAASP), ex-presidente da Sociedade Sul-Africana 
de Microbiologia Clínica (SASCM) e membro atual, e uma 
examinadora ativa em microbiologia médica e componente 

de microbiologia de Patologia Clínica para as Faculdades 
de Medicina da África do Sul. 
 
Ela tem uma ampla gama de interesses em microbiologia 
clínica, incluindo o uso racional de diagnósticos 
laboratoriais, resistência antimicrobiana e administração 
antimicrobiana. 
 
Mulugeta Naizgi Gebremicael é consultor de doenças 
infecciosas pediátricas no Ayder Comprehensive 
Specialized Hospital, Mekelle, Tigray, Etiópia, e Professor 
Assistente da Faculdade de Medicina da Universidade 
Mekele, Tigray, Etiópia. Atualmente, está envolvido em 
pesquisas sobre resistência a medicamentos para o HIV e 
prevenção de infecções na Universidade do Ruhr, Bochum, 
Alemanha. 
 
Ele completou a sua sub-especialidade em doenças 
infecciosas pediátricas no Hospital Pediátrico da Cruz 
Vermelha, África do Sul, em 2021. 
 
Ele é membro fundador do Comité da Young World Society 
of Pediatric Infectious Diseases. 
 
Ele é coordenador no Ayder Hospital, do projeto conjunto 
de treino e pesquisa sobre prevenção de infecções e 
resistência a medicamentos antirretrovirais entre o Ayder 
Hospital / Mekele University, na Etiópia, e a Ruhr-
university, Bochum, na Alemanha. 
 
Os seus interesses de pesquisa incluem prevenção de 
infecções, doenças tropicais negligenciadas e doenças 
evitáveis por vacina. Tem várias publicações nesta área. 
 
Ele tem um interesse especial em administração 
antimicrobiana e é membro da força-tarefa que está 
desenvolvendo uma diretriz antimicrobiana para o Hospital 
Ayder. 
 
Mohammad Issack é microbiologista clínico e membro do 
Royal College of Pathologists do Reino Unido. Ele obteve 
o seu diploma de médico da Universidade de Leeds em 
1988 e especializou-se em microbiologia clínica no Reino 
Unido. Trabalhou como consultor em microbiologia médica 
no Guy's Hospital de 1991 a 1995 e obteve seu MRCPath 
em 1996. Atualmente é consultor do Laboratório Central de 
Saúde nas Maurícias, onde dirige o Departamento de 
Bacteriologia desde 1997. Professor a tempo parcial na 
Universidade das Maurícias desde 1998 , foi nomeado 
Professor Adjunto na Faculdade de Medicina e Ciências da 
Saúde em 2020. 
 
Ele foi membro do Comité de Ética em Pesquisa da 
Universidade das Maurícias de 2006 a 2010 e de 2018 a 
2020. 
 
Ele é membro do Grupo Técnico Consultivo Nacional de 
Imunização das Maurícias. Ele também é atualmente 
membro do Grupo Consultivo da OMS sobre 
Antimicrobianos Críticos para Medicina Humana. 
 
Os seus principais interesses científicos incluem a 
vigilância da resistência antimicrobiana, infecções 
transmitidas por alimentos e doenças imuno-preveníveis e 
tem várias publicações nestas áreas. 

 
 
DE UMA NEWSLETTER PARA UMA 
REVISTA CIENTÍFICA 
 
O Boletim AfSPID começou como uma newsletter ou 
boletim informativo em Abril de 2013. Desde o início, os 
membros foram incentivados a enviar artigos. Durante o 
período que se seguiu, uma grande variedade de notícias, 
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artigos de opinião, relatórios de conferências, relatos de 
casos, imagens médicas, comentários, revisões e o 
ocasional artigo de pesquisa foram publicados. 
 
A expansão do conselho editorial ganhou impulso em 
Dezembro de 2020. Atualmente, o conselho editorial é 
composto por 30 membros, incluindo um editor adjunto e 
seis editores associados. A revisão por pares de todos os 
comentários, revisões, artigos de pesquisa, relatos de 
casos e imagens médicas começou em setembro de 2021 
e os primeiros artigos revisados por pares foram publicados 
na edição de novembro de 2021 do Boletim AfSPID. 
 
Uma importante decisão tomada pelo conselho editorial na 
segunda reunião do conselho editorial em agosto de 2021 
foi a de transformar o boletim em uma revista científica. 
Assim, a partir desta edição, o Boletim AfSPID torna-se o 
Jornal oficial da Sociedade Africana de Doenças 
Infecciosas Pediátricas. 
 
Este desenvolvimento anuncia o início de um período 
emocionante para a publicação. O desenvolvimento 
adicional da revista durante os próximos meses e anos 
incluirá o pedido de registro oficial, o início de novas seções 
da revista, maior expansão do corpo editorial, adoção de 
padrões adicionais específicos de revistas científicas e a 
capacitação dos membros do conselho editorial com 
habilidades técnicas necessárias para cumprir com as suas 
responsabilidades. 
 
NOTÍCIAS DA WSPID 2022  
 
O 12º congresso da Sociedade Mundial de Doenças 
Infecciosas Pediátricas (WSPID) foi realizado virtualmente 
de 20 a 24 de Fevereiro de 2022. A conferência deveria 
ocorrer em Cancun, México, em Novembro de 2021, mas 
por causa da pandemia de COVID-19, foi adiada até o final 
de Fevereiro de 2022. A Conferência teve um enorme foco 
em questões da América Central e do Sul e contou com 
uma ampla gama de excelentes palestrantes, incluindo 
palestrantes da América Central e do Sul. 
 
Cerca de 1.800 participantes de 103 países diferentes 
participaram na conferência. O programa incluiu 128 
palestrantes e professores convidados de todas as regiões 
do mundo, 61 resumos orais e 148 e-posters cobrindo uma 
variedade de projetos de pesquisa em doenças 
infecciosas. Embora realizado no horário mexicano, os 
horários diários de início e término variaram para acomodar 
o maior número possível de fusos horários. 
 
A conferência foi precedida por um workshop de pesquisa, 
uma importante iniciativa educacional da WSPID voltada 
para pesquisadores juniores. O workshop de pesquisa 
deste ano foi nomeado Sally Gatchalian Research 
Workshop em homenagem e memória da professora Sally 
Gatchalian, que foi a co-organizadora do workshop de 
pesquisa que precedeu a 11ª conferência do WSPID em 
Manila em novembro de 2019 e que infelizmente sucumbiu 
ao COVID-19 em Março de 2020. 
 
A conferência contou com um espectro de simpósios que 
abordaram desenvolvimentos numa série de tópicos 
importantes de doenças infecciosas relevantes para a 
prática de doenças infecciosas pediátricas na África, 
incluindo sarampo, uso prudente de antibióticos, lições 
aprendidas com a pandemia de COVID-19, inovações em 
doenças infecciosas, meningite bacteriana adquirida na 
comunidade e encefalite viral, malária, pneumonia em 
países de baixa e média renda, hepatite viral, infecções de 
pele, problemas de diagnóstico em doenças infecciosas 
pediátricas, infecção por HIV, tuberculose e infecção e 
vacinação por RSV. 
 

Simpósios da sociedade foram também apresentados e o 
AfSPID organizou um simpósio sobre COVID-19 grave em 
crianças em toda a África. Ele contou com quatro 
palestrantes, Regina Oladokun da Nigéria e representando 
a África Ocidental que falou sobre COVID-19 entre crianças 
num ambiente nigeriano, Maha Hamdi do Egito e 
representando o Norte da África, que abordou a 
epidemiologia e gestão do MIS-C, Sabrina Bakeera-Kitaka 
de Uganda e representando a África Ocidental que discutiu 
os desafios de diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
de MIS-C em ambientes com poucos recursos, e Mary-Ann 
Davies da África do Sul e representando a África Austral 
que comparou os resultados pediátricos na 4ª onda 
impulsionada pela Omicron com ondas anteriores na 
província de Western Cape da África do Sul. 
 
Apesar dos desafios organizacionais, o 12º congresso do 
WSPID foi um evento de grande sucesso, caracterizado 
novidades científicas altamente relevantes. Em 2023, a 
conferência WSPID será em Durban, África do Sul, onde 
os participantes podem esperar outra conferência de 
excelente nível. 
 

COMENTÁRIOS & REVISÕES 
 

 
ATUALIZAÇÃO SOBRE PNEUMONIA 
ADQUIRIDA NA COMUNIDADE EM 
CRIANÇAS AFRICANAS 

Norbertta Washaya1* and Diane Gray1,2 
 

1Departamento de Pediatria e Saúde Infantil, University of 
Cape Town, Cape Town, South Africa 
  
2Medical Research Council (MRC) Unit on Child and 
Adolescent Health, University of Cape Town, Cape Town, 
South Africa     

* Autor correspondente:  nnwashaya@gmail.com    

 
Resumo 
 
Os recentes avanços médicos levaram a uma queda na 
incidência global de pneumonia. Apesar dessa queda 
global, a pneumonia continua sendo a causa número um 
de mortalidade infantil fora do período neonatal, 
especialmente em países de baixa e média renda. O 
objetivo desta revisão é fornecer uma atualização sobre as 
causas, diagnóstico, manejo e prevenção da pneumonia 
adquirida na comunidade (PAC) em crianças africanas. 
 
Devido ao aumento da cobertura vacinal, os vírus 
tornaram-se a causa mais comum de PAC (vírus sincicial 
respiratório sendo o vírus mais comum), enquanto o 
Staphylococcus aureus e o Haemophilus influenzae não 
tipável são as causas mais comuns em crianças totalmente 
imunizadas. 
 
Investigações extensas não são feitas na maioria dos 
casos, consequentemente, as investigações a serem 
realizadas dependerão da condição clínica e do protocolo 
local. À luz da pandemia de COVID-19, todos os casos de 
PAC devem ser rastreados para COVID-19. 
 
O tratamento antimicrobiano é determinado pela gravidade 
clínica, padrões locais de resistência aos antibióticos, 
presença de complicações, o organismo causador e 
protocolos locais. Antibióticos de amplo espectro como 
amoxicilina-ácido clavulânico ou uma cefalosporina de 2ª 
ou 3ª geração são em geral suficientes. Atenção especial 
deve ser dada às crianças imunocomprometidas, bem 
como àquelas com doença falciforme, pois é recomendada 
cobertura farmacológica adicional. 

mailto:nnwashaya@gmail.com
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Apesar da carga significativa imposta pela PAC nos países 
de renda baixa e média, ainda há uma escassez de dados 
sobre a PAC em África, portanto, é de suma importância 
que dados epidemiológicos adicionais sejam colhidos nos 
países africanos para melhorar a compreensão, prevenção 
e gestão da PAC em África. 
 
Introdução 
 
Apesar da queda na incidência de pneumonia devido aos 
avanços na vacinação, diagnóstico e terapia, a pneumonia 
continua sendo a causa número um de mortalidade infantil 
fora do período neonatal.1,2 É importante notar que a 
maioria das mortes por pneumonia infantil ocorre em 
países de baixa e média renda ( LMICs), particularmente 
na África Subsaariana.2 Em 2017, estimou-se que a 
pneumonia pneumocócica era a principal causa de morte 
devido a infecções do trato respiratório inferior, seguida por 
pneumonia por vírus sincicial respiratório, pneumonia por 
Haemophilus influenzae tipo B e influenza.1 
 
Em 2019, após as causas neonatais, as infecções do trato 
respiratório inferior foram a principal causa de morbidade 
na faixa etária de 0 a 9 anos, representando 11,6% (IQR 
10,5 a 12,6) dos anos de vida ajustados por incapacidade 
(DALYS).3 
 
A pneumonia infantil foi afetada pela pandemia global da 
doença de coronavírus 2019 (COVID-19). Essa pandemia 
complicou os cuidados de saúde infantis de rotina, 
incluindo a imunização infantil de rotina reduzida e o desvio 
de recursos para a resposta à COVID-19.4,5 Infelizmente, o 
impacto que isso causou na pneumonia infantil só pode ser 
visto nos próximos anos e tem potencial para impactar 
negativamente o progresso que tem sido feito ao longo das 
últimas décadas. 
Considerando a carga significativa que a pneumonia 
representa, particularmente nos países de baixa e média 
renda, é importante estarmos a par das mudanças 
relacionadas às causas, diagnóstico, manejo e prevenção 
da pneumonia. 
 
Definição 
 
A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma 
infecção aguda do trato respiratório inferior do parênquima 
pulmonar que faz parte do espectro de infecção do trato 
respiratório inferior (ITRI) na infância.6 ITRI inclui infecções 
que afectam de maneira variável as vias aéreas e o 
parênquima dependendo do microorganismo envolvido e 
da resposta do hospedeiro. A PAC refere-se apenas à 
pneumonia adquirida na comunidade e é distinta de outras 
pneumonias definidas, como pneumonia adquirida no 
hospital, pneumonia adquirida por ventilador e pneumonia 
congénita. A PAC em crianças africanas será o foco desta 
revisão. 
 
Microorganimos Causadores 
 
A PAC pode ser causada por bactérias, vírus, 
micobactérias e fungos. Antes da ampla vacinação 
pneumocócica e por Haemophilus influenza B, as causas 
mais comuns de PAC eram Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae tipo B e vírus sincicial respiratório. 
7 Devido ás amplas coberturas vacinais, as causas de 
oneumonia mudaram ao longo dos anos e recentemente os 
virus tornaram-se as causas mais cimuns de PAC em 
crianças africanas, , enquanto Staphylococcus aureus  e 
non-typeable H. influenzae se tornaram as causas mais 
comuns em crianças vacinadas.8-10  O Mycobacterium 
tuberculosis, também foi identificado como uma causa 
comum de pneumonia aguda, especialmente em países 
endémicos para a TB.9,11,12  Além disso, infecções 

polimicrobianas foram documentadas, particularmente em 
PAC grave.10 
 
O tipo de microorganismo envolvido não é determinado 
apenas pelo estado vacinal do paciente e cobertura vacinal 
local, mas também pela idade (Tabela 1) e pelo estado 
imunológico do paciente. 
 
Tabela 1: Causas de pneumonia adquirida na 
comunidade em crianças em diferentes idades 
 

Grupo etário  Agentes causadores 

Neonatos Bacterias 

• Group B Streptococcus 

• Escherichia coli 

• Listeria species 

Virus 

• Respiratory Syncytial Virus 

• Cytomegalovirus  

• Herpes simplex virus 

1 – 6 meses Virus 

• Respiratory Syncytial Virus 

• Influenza 

• Adenovirus 

• Parainfluenza 

Bacterias 

• Streptococcus pneumoniae 

• Haemophilus Influenzae 

• Staphylococcus aureus 

• Moraxella catarrhalis 

• Bordetella pertussis 

• Chlamydia trachomatis 

• Ureaplasma urealyticum 

6 – 12 meses Virus 

• Respiratory Syncytial Virus 

• Influenza 

• Adenovirus 

• Parainfluenza 

• Rhinovirus 

 
Bacterias 

• Streptococcus pneumoniae 

• Haemophilus Influenzae 

• Staphylococcus aureus 

• Moraxella catarrhalis 

Micobacteria* 

• Mycobacterium tuberculosis 

1 – 5 anos Virus 

• Respiratory Syncytial Virus 

• Influenza 

• Adenovirus 

• Parainfluenza 

• Rhinovirus 

• Varicella zoster 

Bacterias 

• Mycoplasma pneumoniae 

• Streptococcus pneumoniae 

• Staphylococcus aureus 

• Haemophilus influenzae 

• Chlamydia pneumoniae 

Micobacteria* 

• Mycobacterium tuberculosis 
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> 5 anos Virus 

• Influenza 

• Adenovirus 

• Epstein Barr virus 

• Rhinovirus 

Bacteriaa 

• Mycoplasma pneumoniae 

• Streptococcus pneumoniae 

• Chlamydia pneumoniae 

Micobacteria 

• Mycobacterium tuberculosis 

*In high tuberculosis prevalence settings 
Adapted from Paediatric pneumonia: a guide to diagnosis, 
investigation and treatment and Kendig’s Disorders of the 
respiratory tract in children.13,14 

 
 
De acordo com o estudo Pneumonia Aetiology Research 
for Child Health (PERCH), dez patógenos foram 
responsáveis por 79-90% dos casos com pneumonia grave 
que necessitaram de internamento hospitalar em crianças 
não infectadas por HIV com idade entre 1-59 meses.9 
Neste estudo, o vírus sincicial respiratório foi a causa mais 
comum contribuindo com 31,1% (IC 28,4–34,2), com os 
seguintes patógenos contribuindo com mais de 5% cada, 
rinovírus humano, metapneumovírus humano, 
parainfluenza, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae e Mycobacterium tuberculosis.9 A tosse 
convulsa é uma causa importante em crianças pequenas , 
particularmente na criança não imunizada ou parcialmente 
imunizada.15-17 

 
Pacientes imunocomprometidos, como aqueles que vivem 
com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e cuja carga 
viral não é suprimida, são propensos a organismos 
atípicos, como Pneumocystis jiroveci e citomegalovírus.18 

 
Aspectos Clínicos e Classificação da Pneumonia  
 
Os pacientes podem apresentar febre, tosse, taquipneia, 
depressão traqueal, uso de músculos acessórios, roncos, 
hipóxia e dificuldade em alimentar-se.14 As crianças mais 
velhas podem queixar-se de dor torácica ou abdominal.14 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a PAC 
pode ser classificada como grave ou não grave.19 
Pneumonia não grave numa criança com mais de 2 meses 
de idade apresenta respiração rápida e ou tiragem torácica 
inferior.19,20 Uma criança com pneumonia grave apresenta 
um sinal de perigo geral (incapaz de beber, vómitos 
persistentes, convulsões, letargia ou inconsciência, 
estridor em criança calma) ou hipóxia ou dificuldade 
respiratória grave se menor de 2 meses de idade ou 
tiragem torácica inferior se desnutrida e/ou infectada por 
HIV.19,20 

 
Exames complementares 
 
As investigações são úteis para confirmar o diagnóstico de 
PAC, determinar o(s) agente(s) causador(es), classificar a 
gravidade e identificar complicações.20 No entanto, 
investigações extensas não são justificadas na maioria dos 
casos de PAC, pois não alteram o manejo clínico. 
 
Uma radiografia de tórax deve ser feita em todos os 
pacientes com PAC que requerem internamento. Aqueles 
pacientes com PAC que podem ser tratados 
ambulatoriamente não requerem uma radiografia de tórax 
a menos que haja suspeita de tuberculose (TB) e/ou não 
tenham respondido ao tratamento empírico inicial.21 Uma 
projeção lateral de radiografia de tórax nem sempre é 
necessária, a menos que se suspeite de TB ou de uma 
complicação que requer caracterização na projeção lateral, 
por exemplo, paresia do diafragma ou abcesso.20,22 É 

importante notar que a radiografia de tórax não consegue 
diferenciar com precisão as causas virais e bacterianas da 
PAC. 21 

 
Além de um exame clínico completo, investigações como 
oximetria de pulso e gasometria arterial ou venosa podem 
ajudar a classificar a gravidade da PAC. A PAC com 
hipoxemia tem um desfecho pior em comparação com a 
PAC sem hipoxemia.23,24 A oximetria de pulso detecta 
hipoxemia, que pode ser usada como um indicador não 
invasivo de hipóxia. Idealmente, a oximetria de pulso 
deveria estar disponível nos cuidados primários de saúde, 
mas infelizmente esse não é o caso em muitos países de 
renda média-baixa. Um estudo feito no Malawi indicou que 
a disponibilidade de oximetria de pulso pode ajudar a 
identificar mais casos de pneumonia potencialmente fatal 
em ambulatório, que de outra forma seriam perdidos ao 
usar apenas as diretrizes de referência clínica da OMS.25 
Apesar do pequeno tamanho da amostra, neste estudo 
saturações de oxigénio inferiores a 90% identificaram 6% 
(1/16) das mortes a nível de agente comunitário de saúde 
e 23% (3/13) de mortes a nível de centro de saúde não 
identificadas por sinais clínicos .25 Em um estudo 
semelhante, mas maior, a ausência de oximetria de pulso 
teria levado a que 68,7% (390/568) das crianças 
gravemente hipoxémicas nos centros de saúde do estudo 
e 61,9% (52/84) das crianças gravemente hipoxémicas 
atendidas por agentes comunitários de saúde a serem 
consideradas não elegíveis para referência ao nível de 
cuidados de saúde imediatamente superior. 26 Destacando 
assim, a dificuldade de avaliar com precisão a gravidade 
apenas através de sinais clínicos e, o papel crítico que a 
oximetria desempenha na redução da mortalidade por 
PAC. À luz das constatações acima, os governos africanos 
precisam de identificar soluções sustentáveis e de baixo 
custo que permitam a disponibilidade de oximetria de pulso 
no nível de cuidados primários de saúde, a fim de reduzir 
as mortes evitáveis por pneumonia. 
 
A gasometria arterial (GAG) tem vantagem sobre a 
oximetria de pulso, pois mede a hipoxemia com mais 
precisão. A GAG também mede o dióxido de carbono, bem 
como outros parâmetros metabólicos que auxiliam na 
avaliação da gravidade da doença da criança. Isso é de 
particular importância na criança que recebe ventilação não 
invasiva e cujo estado clínico continua a deteriorar-se, 
numa criança que requer ventilação invasiva ou numa 
criança que tem envolvimento de múltiplos órgãos. No 
entanto, a máquina de gasometria e os reagentes são 
caros, tornando-os indisponíveis mesmo em alguns centros 
de atenção terciária em países de baixa e média renda. 
 
Determinar a causa exata da PAC em crianças pode ser 
um desafio porque a PAC pode ser causada por um único 
organismo ou múltiplos organismos10,27; os desafios 
associados à obtenção de uma amostra respiratória 
apropriada; a dificuldade de diferenciar colonização versus 
infecção e o fato de que resultados confiáveis dependem 
da capacidade do laboratório para processar a 
amostra.10,27,28 
 
As amostras do trato respiratório que podem ajudar na 
detecção da causa incluem amostras do trato respiratório 
superior, como aspirados nasofaríngeos e swabs para 
tosse, e amostras do trato respiratório inferior, como 
expectoração induzida. Amostras mais invasivas que 
podem ser obtidas incluem lavado bronco-alveolar e 
aspirados traqueais. As amostras respiratórias não são 
necessárias em todos os casos de PAC, mas 
recomendadas em casos de suspeita de tuberculose, 
epidemias, PAC complicada, PAC severa necessitando de 
cuidados intensivos e ainda em pacientes com doença 
respiratória crónica ou doença respiratória recurrente.20,21   
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A Tabela 2 descreve o espectro de amostras respiratórias 
que podem ser colhidas em diferentes cenários e os tipos 
de exames que nelas podem ser realizados. 
 
Devido à pandemia de COVID-19 é importante rastrear 
todos os casos de PAC para COVID-19. Embora o vírus 
SARS-CoV-2 tenha sido associado a pneumonia grave, as 
crianças são muito menos afetadas do que os adultos, com 
menos infecções, muito poucas hospitalizações e <1% das 
mortes por COVID-19 em todo o mundo, mesmo em 
ambientes com elevados factores de risco para pneumonia. 
Amostras do trato respiratório superior ou inferior, como 
expectoração e aspirado traqueal, podem ser utilizadas 
para o teste.29 A amostra mais comummente colhida 
atualmente é a zaragatoa naso-faríngea. A técnica 
laboratorial de escolha para fazer um diagnóstico de 
COVID-19 é um teste de reação em cadeia da polimerase 
(PCR) COVID-19.29 Outras técnicas laboratoriais que 
podem ser utilizadas, particularmente como testes de 
triagem ou em locais onde a PCR pode não estar 
disponível, incluem testes de detecção de antígenos e 
testes de detecção de anticorpos, no entanto, eles têm uma 
sensibilidade menor em comparação com a PCR.29 A 
sensibilidade da PCR é a seguinte,expectoração (97,2%, 
IC 95% 90,3-99,7%), saliva (62,3%, IC 95% 54,5 -69,6%), 
aspirado/zaragatoa de nasofaringe e zaragatoa de faringe 
(73,3%, IC 95% 68,1-78,0%).30 A especificidade da PCR é 
de 98,6% para zaragatoa de faringe e 90,0% em amostras 
de expectoração.(30) É importante observar que alguns 
pacientes apresentarão PAC com COVID-19 como uma 
coinfecção e não como a única causa dos sintomas 
respiratórios. 
 
Tabela 2: Cenário clínico e tipos de amostras e testes 
respiratórios sugeridos*, **, *** 
 

Cenário Clínico Amostras 
respiratória 

Testes 

PAC não severa  

PAC severa 
que precisa 
C.Intensivos 

NIV Aspirado 
naso-
faringeo 

RV multiplex PCR 

Escarro 
induzido ou 
expectorado 

RV multiplex PCR 

MCS 

IV Aspirado 
traqueal 

RV multiplex PCR 

MCS 

Lavado 
bronco- 
alveolar 

RV multiplex PCR 

MCS 

PAC com 
suspeita de 
TB 

Out-
patient 

Escarro 
induzido ou 
expectorado 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

TB MCS 

 

NIV Escarro 
induzido ou 
expectorado 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

MCS 

TB MCS 

IV Aspirado 
traqueal 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

MCS 

RV multiplex PCR 

TB MCS 

Lavado 
bronco- 
alveolar 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

MCS 

RV multiplex PCR 

TB MCS 

Compromis
so Imune 
com PAC 
severa  

 

NIV Escarro 
induzido ou 
expectorado 

MCS 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

TB MCS 

RV multiplex PCR 

Pneumocystis 

jiroveci PCR 

CMV VL em 
plasma **** 

Fungal MCS 

IV Aspirado 
traqueal 

MCS 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

TB MCS 

RV multiplex PCR 

Pneumocystis 
jiroveci PCR 

CMV VL 

Fungal MCS 

PAC com 
derrame 
pleural 

Sem 
suporte 
respirat
orio 

Escarro 
induzido ou 
expectorado 

MCS 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

TB MCS 

Liquido 
pleural 

MCS 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

TB MCS 

PCR Bacterias 

Contagem GB 

Bioquimica 

NIV Escarro 
induzido ou 
expectorado 

MCS 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

TB MCS 

Liquido 
pleural 

MCS 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

TB MCS 

PCR Bacterias 

Contagem GB 

Bioquimica 

IV Aspirado 
traquel ou 
lavado BA 

MCS 

TB MCS 
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Xpert MTB/RIF 
Ultra 

RV multiplex PCR 

Liquido 
pleural 

MCS 

TB MCS 

Xpert MTB/RIF 
Ultra 

PCR Bactérias 

Contagem GB 

Bioquímica 

ICU: Unidade Cuidados intensivos; NIV: ventilação não-invasiva; IV: 
ventilação invasiva; RV multiplex PCR: multiplex vírus respitaorios, 
reacção de polimerase em cadeia; MCS: Microscopia, cultura e 
sensibilidade CMV VL: carga viral para citomegalovirus 
*  todos os pacientes rastreados para COVID-19 usando protocolo 
nacional  
** Performance dos testes dependente da pericia clinica, da 
estabilidade do paciente , do protocolo local, dos recursos e da 
capacidade laboratorial  
*** Testes adicionais como a proteina C reactiva, ou hemocultura 
poderão ser efectuados, dependendo da gravidade.  
**** Teste feito em plasma 

 
 
Outras investigações que podem ser usadas para 
identificar o organismo causador incluem aspirado 
pulmonar, hemocultura, urina, fezes e análise do líquido 
pleural.20,31 As hemoculturas têm baixo rendimento e, 
portanto, não são recomendadas rotineiramente, a menos 
que o paciente tenha características sugestivas de 
bacteremia como febre, ou calafrios, aparência “tóxica”, 
hipotensão, alteração do nível de consciência e/ou 
envolvimento de múltiplos órgãos.21,27 Tradicionalmente, 
observou-se que a análise do líquido pleural não produzia 
crescimento bacteriano, pois tendia a ser feita após a 
administração de antibióticos. 21,31 No entanto, o recente 
estudo PERCH demonstrou o valor da cultura e do teste de 
PCR no líquido pleural colhido dentro de 72 horas pós 
admissão.31 Além disso, o tipo de células predominantes, 
bem como a bioquímica, podem ajudar a apoiar uma causa 
bacteriana, ou em áreas endémicas de tuberculose, para 
apoiar um diagnóstico de tuberculose. Também pode ser 
usado para descartar causas não infecciosas de derrame 
pleural. 
 
A aspiração pulmonar transtorácica, embora não seja feita 
rotineiramente, é relativamente segura.31 A amostra pode 
ser enviada para cultura, teste de PCR e histologia.31 Os 
médicos na África precisam de considerar a utilização 
desse teste principalmente em crianças com pneumonia 
crónica não responsiva. 
 
Os reagentes de fase aguda, como a procalcitonina e a 
proteína c-reativa (PCR), não são úteis na distinção entre 
infecções bacterianas e virais, portanto, não devem ser 
feitos rotineiramente na PAC e devem ser considerados 
apenas em casos com envolvimento de múltiplos órgãos 
ou que requerem tratamento intensivo.20,21 Quando os 
recursos permitem, um nível de PCR ≥40mg/L mostrou 
estar positivamente associado à pneumonia bacteriana e 
negativamente à pneumonia por VSR.32 Um nível de PCR 
≥100mg/L é ainda mais específico para pneumonia, mas 
não é tão sensível quanto o ponto de corte de ≥40mg/L.32 
No entanto, como a PCR se relaciona com outros vírus 
além do VSR, ainda precisa de ser investigado. 
 
A ecografia pulmonar point of care (LUS) ganhou 
recentemente interesse em imagens torácicas. Tem várias 
vantagens, incluindo a falta de exposição à radiação, não 
é invasiva, pode ser usada para orientar procedimentos em 
tempo real e pode ser repetida com o mínimo de 

desconforto para o paciente.33,35 O LUS demonstrou ser 
uma ferramenta precisa para o diagnóstico de 
pneumonia.33 Em casos de derrames pleurais, pode ajudar 
a caracterizar o derrame (simples versus complexo) e, 
portanto, orientar a opção terapêutica escolhida.34 Em 
áreas endémicas de tuberculose, o LUS tem se mostrado 
útil na identificação de linfadenopatia mediastinal, assim 
como na detecção de outras anomalias e tem maior 
concordância entre leitores quando comparado à 
radiografia do tórax.35 São necessários mais estudos, 
especialmente sobre o papel do LUS em Países de baixa 
e média renda (LMICs).  
 
Felizmente, a tomografia computadorizada (TAC) do tórax 
raramente é necessária. É cara, expõe as crianças à 
radiação, em crianças menores requer anestesia geral e 
exige perícia na sua execução e interpretação. A TAC do 
tórax pode ser considerada em casos de PAC complicada, 
como pneumonia necrosante, formação de abcesso e 
empiema complexo.20 

 
Manejo 
 
O manejo destes pacientes inclui manejo farmacológico e 
não-farmacológico. 
 
O manejo farmacológico depende da gravidade clínica, dos 
padrões locais de resistência aos antibióticos, da presença 
de complicações, do organismo causador e dos protocolos 
locais. No ambulatório, um curso de cinco dias de um 
antibiótico de amplo espectro, como amoxicilina em altas 
doses ou ácido amoxicilina-clavulânico, é suficiente.14,20 
Em pacientes que requerem internamento ou que não 
toleram antibióticos orais, cobertura de amplo espectro, 
como ampicilina e gentamicina , amoxicilina-ácido 
clavulânico ou uma cefalosporina de 2ª ou 3ª geração é o 
recomendado.14 Ao tratar com ampicilina, em recém-
nascidos ou pacientes imuno-comprometidos, recomenda-
se adicionar cobertura gram-negativa com um 
aminoglicosídeo como a gentamicina.14 Uma vez que o 
paciente responda ao tratamento e possa tolerar 
antibióticos orais, eles podem ser trocados por antibióticos 
orais para completar 5-7 dias de tratamento. 
 
Pacientes imunocomprometidos muito doentes, tais como 
pacientes com HIV, também devem ser tratados para 
pneumonia por pneumocystis (cotrimoxazol em altas doses 
e prednisolona) e citomegalovírus (ganciclovir). Em geral, 
os recém-nascidos com PAC devem ser tratados no 
hospital e não no ambulatório.20 A doença falciforme é uma 
causa comum de pneumonia em várias regiões africanas. 
Infelizmente, não há ensaios randomizados controlados 
aleatórios que tenham sido feitos para recomendar o 
melhor tratamento para PAC na doença falciforme.36 
Crianças com doença falciforme são propensas a PAC de 
organismos encapsulados como S. pneumoniae, espécies 
de Salmonella, H. influenzae tipo B, C. pneumoniae e 
Mycoplasma pneumoniae, e como tal, quando apresentam 
síndrome torácica aguda devem ser cobertos para 
organismos atípicos com um macrolídeo.37 
 
Tabela 3: Normas de tratamento para PAC14,19,20,37 

 
Caracteristica Tratamento sugerido* 

Idade < 1 mês Ampicilina 50mg/kg IV 6-6 h 
Ou pen. Benzatinica 50 000 U/kg IV 6-6h 
E gentamicina 7.5mg/kg IV dia 
 
Fraca resposta em 48–72 h mudar para : 
Cefotaxime 50mg/kg IV 8-8h 
Ou Ceftriaxona 50mg/kg 12-12 h 
 
Mudar para amoxicilina- ac.clavulanico 
quando a criança tolerar medicação oral e 
as culturas forem negativas 
Completar 5 dias de antibioterapia  
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Idade >1 mês, 
ambulatório 

Amoxicilina 45mg/kg/dose oral 12-12 h por 
5 dias 
 
Fraca resposta, mudar para: 
amoxicilina- ac.clavulanico 45mg/kg/dose 
oral 12-12 h por 5 dias 
 

Idade >1 mês, 
ambulatório 

Amoxicilina-ac.clavulanico 30mg/kg/dose 
IV 8-8 h por 5 dias 
Ou Amoxicilina-ac.clavulanico 
45mg/kg/dose oral 12-12 h por 5 dias 
Ou Ampicilina 50mg/kg IV 6-6 h 

Pertussis Azitromicina 10mg/kg dia oral por 5 dias  
Ou Claritromicina or eritromicina** 

Mycoplasma 
pnemoniae 

Azitromicina 10mg/kg dia oral por 5 dias  
Ou Claritromicina or eritromicina** 

Chlamydia 
trachomatis 

Azitromicina 10mg/kg dia oral por 5 dias  
Ou Claritromicina or eritromicina** 

Pnemocystis 
jiroveci 

Cotrimoxazol: Trimetoprim 250mg/m2 
início, depois 150/m2 8-8h (<11 anos), 12-
12h (>10 anos).  
Mudar para tratamento oral assim que o 
paciente tolerar, até 21 dias.  
E prednisolona  2mg/kg/ dia oral por 7 
dias, depois 1mg/kg/dia  por 7 dias, depois  
0.5mg/kg/d por 7 dias 

Cytomegalo-
virus  

Ganciclovir 5mg/kg IV 12-12h 
Mudar para tratamento oral assim que o 
paciente tolerar, até completar 6 semanas.  
Valganciclovir 15mg/kg 12-12h oral 

S. aureus 
Sensivel á 
meticilina 

Amoxicilina-ac. clavulanico 30mg/kg/dose 
IV 8-8 h  
Ou Ceftriaxona 50mg/kg 12-12 h 
Ou Cloxacilina 50mg/kg IV 6-6h (máximo 
1–2g) 
 
Mudar para tratamento oral assim que o 
paciente tolerar, para um total de 2 a 4 
semanas.  
amoxicilina- ac. clavulanico 45mg/kg/dose 
oral 12-12 h  
Ou Flucloxacilina 12.5–25mg/kg 6-6h 
(máximo 500mg) 

S. aureus 
resistente á 
meticilina 

Vancomicina 25–30mg/kg início e depois 
15–20mg/kg 8-8h 
Monitorar os níveis, e a duração depende 
do quadro clínico. 

Moraxella 
catarrhalis 

Amoxicilina-ac. clavulanico 45mg/kg/dose 
oral 12-12 h por 5 dias 
 

Influenza Oseltamivir: 
<38 s. 1mg/kg/dose 12-12h per os por 5 
dias 
>38 s. aos 8 meses 3mg/kg/dose 12-12h 
per os por 5 dias 
≥9 meses 3.5mg/kg/dose (máximo 75mg) 
12-12h per os por 5 dias 
 

Bébés expostos 
ao HIV e 
infectados por 
HIV com PAC 
severa  
 
 
 
 
 

Tratamento empírico 
 
Ampicilina 50mg/kg IV 6-6 h 
Ou pen. Benzatinica 50 000 U/kg IV 6-6h 
E gentamicina 7.5mg/kg IV dia 
 
Fraca resposta em 48–72 h mudar para : 
Cefotaxime 50mg/kg IV 8-8h 
Ou Ceftriaxona 50mg/kg 12-12 h 
 
Mudar para amoxicilina- ac.clavulanico 
quando a criança tolerar medicação oral e 
as culturas forem negativas 
Completar 5 dias de antibioterapia  
 

Adicionar cobertura para  Pnemocystis 
jiroveci nos lactentes e nas crianças 
imuno-comprometidas 
 
Cotrimoxazol: Trimetoprim 250mg/m2 
início, depois 150/m2 8-8h (<11 anos), 12-
12h (>10 anos).  
Mudar para tratamento oral assim que o 
paciente tolerar, até 21 dias.  
E prednisolona  2mg/kg/ dia oral por 7 
dias, depois 1mg/kg/dia  por 7 dias, depois  
0.5mg/kg/d por 7 dias 

Adicionar cobertura para citomegalovirus 
cover*** 
Ganciclovir 5mg/kg IV 12-12h 
Mudar para tratamento oral assim que o 
paciente tolerar, até completar 6 semanas.  
Valganciclovir 15mg/kg 12-12h oral 

Doença 
falciforme 

Amoxicilina-ac.clavulanico 30mg/kg/dose 
IV 8-8 h por 5 dias 
E Azitromicina 10mg/kg dia oral por 5 dias  
Ou Claritromicina or eritromicina** 
Ou amoxicilina- ac.clavulanico 
45mg/kg/dose oral 12-12 h por 5 dias 
 
E Azitromicina 10mg/kg dia oral por 5 dias  
Ou Claritromicina or eritromicina** 
 

Adaptado de. Diagnóstico e Manejo da Pneumonia adquirida na 
Comunidade em crianças: Normas da Sociedade Torácica Sul-
Africana, Doença Kendig’s do Tracto Respiratório nas crianças.20,14   
Normas da OMS aprovadas pelo Comité de Revisão de Normas. 
Classificação revista da OMS e tratamento da pneumonia em 
crianças em unidades sanitárias: resumos de evidências e “como 
eu trato a síndrome torácica aguda em crianças com doença 
falciforme”.19,37 
* Assim que os resultados microbiológicos estiverem disponíveis, 
use terapia específica de acordo com a sensibilidade do organismo 
** Eritromicina contraindicada em recém-nascidos 
*** O tratamento pode ser interrompido se a carga viral do 
citomegalovírus for baixa 
 
Casos de PAC complicada, como empiema, pneumonia 
necrosante e abcesso, requerem antibióticos prolongados 
e, às vezes, tratamento cirúrgico. A duração é geralmente 
de 2 a 3 semanas a partir do dia em que o paciente se 
tornou apirético, e poderá ser concluído em ambulatório38  
 
Certos organismos requerem terapias específicas. A 
pneumonia por Staphylococcus aureus requer um total de 
2 a 4 semanas de cobertura antiestafilocócica, que pode 
ser amoxicilina-ácido clavulânico, cefalosporina de 3ª 
geração ou cloxacilina. No caso de isolamento de 
estafilococos resistentes à meticilina, a vancomicina é 
indicada. Organismos atípicos como coqueluche, clamídia 
e micoplasma requerem cobertura com um macrolido como 
a azitromicina.14,20 A tuberculose é tratada com 
medicamentos antituberculose de acordo com os 
protocolos locais. O oseltamivir é recomendado no início do 
tratamento da gripe, mas não está disponível na maioria 
dos países de baixa e média renda. 
 
O manejo de suporte é determinado pela gravidade clínica 
e inclui oxigenoterapia, suporte respiratório (ventilação não 
invasiva e ventilação invasiva), analgesia, antipiréticos e 
suporte nutricional.20  
 
A ventilação não invasiva na forma de pressão positiva 
contínua nas vias aéreas (CPAP) ou cânula nasal de alto 
fluxo (CNAF) melhora a sobrevida em crianças com PAC 
grave em LMICs. Tem várias vantagens, incluindo a 
possibilidade de ser usado fora de unidades de cuidados 
intensivos em áreas com alta carga de doenças 
respiratórias ou com recursos limitados.39  
 
Complicações 
 
Felizmente, as complicações na PAC são raras, podem ser 
divididas em agudas e crónicas e são dependentes do 
organismo causador. Complicações agudas devem ser 
suspeitadas em pacientes que permanecem doentes, 
continuam febris ou pioram apesar de pelo menos 48-72 
horas de terapia apropriada.21,38 As complicações agudas 
incluem complicações locais, como derrames para-
pneumónicos, empiema, pio-pneumotórax, pneumotórax, 
formação de abcesso, pneumonia expansiva e pneumonia 
necrosante.21,38 As complicações sistémicas incluem 
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), 
sepsis, falência de múltiplos órgãos e coagulação 
intravascular disseminada.21,38 Embora o curso da PAC 
complicada tenda a ser prolongado, a maioria das crianças 
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previamente bem recuperadas recupera completamente, 
embora em todas as crianças a ITRI esteja associada a 
uma função pulmonar subsequente ligeiramente reduzida; 
e assim cada episódio de LRTI é importante38,40  
 
As complicações crónicas incluem fístula bronco-pulmonar, 
bronquiectasias, bronquiolite obliterante, fibrose pulmonar 
e cavidades pulmonares persistentes.21 As complicações 
crónicas devem ser suspeitadas em casos com sintomas 
recorrentes e/ou persistentes. Para prevenir danos 
pulmonares adicionais, os médicos devem ter um alto 
índice de suspeita em pacientes que não se recuperam 
completamente após um episódio de PAC. 
É nos casos de complicações agudas ou crónicas da PAC 
que outros exames de imagem, como tomografia 
computorizada de tórax, são benéficos.20 

 
Prevenção 
 
A prevenção da PAC está relacionada à prevenção dos 
fatores de risco conhecidos para a PAC. Os fatores de risco 
conhecidos incluem desnutrição, prematuridade, estados 
imunossuprimidos, incluindo HIV, exposição à poluição 
interna e externa, falta de amamentação, tabagismo 
materno durante a gravidez, imunização incompleta ou 
inadequada e situação socio-económica desfavorável 
.8,20,41,42  

A imunização veio à tona especialmente com a pandemia 
de COVID-19. A imunização infantil de rotina, 
particularmente com vacina pneumocócica e H. influenzae 
tipo B, reduz o risco de PAC em crianças.20,43 Outras 
vacinas que são benéficas incluem vacinação anual contra 
influenza, vacinação contra COVID-19 e reforços contra 
coqueluche a cada dez anos e reforços contra coqueluche 
para mulheres grávidas.20,44,45  
 
Devido ao facto de o vírus sincicial respiratório ser o 
organismo mais comummente isolado em casos de PAC, 
várias modalidades têm sido usadas para prevenir 
infecções e doenças graves. A base da prevenção utilizada 
têm sido as precauções universais e imunoprofilaxia na 
forma de palivizumab, um anticorpo monoclonal usado em 
bebés de risco, mas é muito caro e não é usado 
rotineiramente em LMICs.20 Recentemente, a imunização 
materna mostrou-se eficaz.20 Além disso, uma opção de 
imunoprofilaxia de longo prazo, o nirservimab, um 
anticorpo monoclonal, demonstrou prevenir a infecção pelo 
vírus sincicial respiratório. É administrado uma vez durante 
a temporada do vírus sincicial respiratório.46 
 
A quimioprofilaxia é recomendada em certas populações 
de risco. Por exemplo, a profilaxia com cotrimoxazol em 
crianças infectadas por HIV e outras condições 
imunossupressoras, bem como terapia preventiva de 
tuberculose em crianças com menos de 5 anos e/ou 
imunocomprometidas que foram expostas à tuberculose 
ativa.20 
 
Conclusão 
 
A PAC é uma causa de morbilidade e mortalidade 
significativas em crianças. Assim, as seguintes medidas 
são fundamentais para reduzir o impacto da PAC na saúde 
da criança: prevenção, diagnóstico correcto e precoce e 
manejo rápido usando as melhores práticas da pediatria. 
 
À medida que experimentamos avanços médicos, com 
ciência e tecnologia aprimoradas, é essencial que os 
médicos continuem a realizar estudos clínicos robustos que 
levem a uma maior caracterização desta doença em 
LMICs, bem como melhorias nas opções terapêuticas. 
Além disso, os pediatras precisam de defender as crianças, 
principalmente nos países de baixa e média renda, para 

garantir o acesso a cuidados de saúde adequados e de 
qualidade. 
 
Finalmente, conforme observado nesta revisão, há uma 
escassez de literatura sobre PAC na África, com a maior 
parte da literatura emanando do estudo PERCH e 
publicações sul-africanas. O estudo PERCH não teve 
locais na África Central ou do Norte. É importante que mais 
dados epidemiológicos da PAC sejam colhidos de outros 
países africanos para melhorar a compreensão da PAC em 
crianças africanas e como a prevenção e o manejo da PAC 
podem ser otimizados. 
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Resumo 
 
A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso do Xpert 
MTB/RIF Ultra (Ultra) em crianças devido ao tempo de 
resposta rápido, ao melhor rendimento em relação à 
baciloscopia e á capacidade de detectar resistência à 
rifampicina, apesar de a cultura ser o padrão-ouro. Este 
estudo levou a uma revisão da literatura publicada sobre as 
modalidades de diagnóstico da tuberculose infantil. 
 
Para as modalidades de diagnóstico de tuberculose infantil 
(TB), o PubMed foi pesquisado usando os termos boleanos 
E/OU entre tuberculose infantil e palavras como 
diagnóstico, reação em cadeia da polimerase, molecular, 
histologia, imagem e culturas. Todos os resumos foram 
lidos, após o qual os artigos selecionados que atendiam 
aos objetivos deste artigo foram minuciosamente revistos 
e referenciados adequadamente. 
 
O ultra é um importante método diagnóstico para confirmar 
a TB em crianças, embora a cultura micobacteriana, outros 
testes moleculares e histológicos sejam usados no 
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diagnóstico de TB pulmonar e extrapulmonar. Modalidades 
como exames de imagem e imunológicos apoiam o 
diagnóstico de TB microbiologicamente não confirmada. 
 
Apesar dos avanços nas ferramentas de diagnóstico da 
tuberculose em crianças, a sensibilidade e especificidade 
desses testes ainda são relativamente baixas. Por isso, os 
critérios clínicos de TB ainda desempenham um papel na 
decisão de tratar crianças para TB. 
 
Introdução 
 
Globalmente, em 2021 ocorreram aproximadamente 9,9 
milhões de novos casos de tuberculose (TB), sendo 11% 
em crianças. Essa queda da carga global de 2020 foi 
atribuída à interrupção dos serviços de TB devido à 
pandemia de covid19.1 No entanto, a carga real da TB em 
crianças será provavelmente maior, devido aos desafios no 
diagnóstico da TB infantil.2 
 
A tuberculose infantil geralmente se apresenta com tosse 
persistente ou crónica por mais de duas semanas, febre 
que não responde ao tratamento convencional, perda de 
peso, falência no aumento de peso, falência de 
crescimento e fadiga ou diminuição da vontade de brincar 
ou diminuição da actividade. Geralmente, as crianças de 0 
a 4 anos são as mais vulneráveis à doença devido à 
vulnerabilidade do seu sistema imunológico.3 A 
imunossupressão, comumente causada pela infecção por 
vírus da imunodeficiência humana (HIV), multiplica o risco 
de progressão da infecção tuberculosa para doença em 
crianças.4 A desnutrição grave tem uma forte associação 
com a TB infantil.5 Outros fatores de risco conhecidos por 
estarem associados à infecção por TB em crianças incluem 
pobreza, baixo estado de imunização (não vacinado com 
BCG), baixa escolaridade dos pais, especialmente 
educação materna, superlotação, alta densidade 
populacional, contacto com casos adultos de TB infecciosa, 
ingestão de leite não pasteurizado e doenças crónicas.6–8 
 
A tuberculose infantil e a infecção por HIV têm 
manifestações clínicas sobrepostas, levando ao 
diagnóstico errado ou tardio. A infecção por HIV aumenta 
a incidência de TB em crianças por um fator de cerca de 8, 
aumentando com o grau de imunossupressão; O TARV 
reduz o risco de TB em cerca de 70%, com a proteção 
continuando a aumentar ao longo de 1 a 2 anos.9 As 
crianças que vivem com infecção por HIV têm um risco 
aumentado de morbidade e mortalidade relacionadas à 
TB.10 
 
As crianças com TB vão às unidades sanitárias como 
qualquer criança doente. As crianças com sintomas 
respiratórios são muitas vezes diagnosticadas 
erroneamente como pneumonia e recebem vários 
antibióticos. Aqueles que apresentam perda de peso são 
tratados com suporte nutricional por profissionais de saúde. 
O pensar na associação HIV e TB muitas vezes é tardio, 
afectando o manejo dessas crianças, levando ao aumento 
da morbidade e mortalidade. O diagnóstico precoce e o 
início do tratamento com base na suscetibilidade do 
organismo para crianças com tuberculose, podem reduzir 
significativamente a mortalidade em consonância com as 
aspirações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 3.11–13 
 
A cultura de micobactérias é o padrão-ouro para 
diagnosticar tuberculose confirmada e identificar bacilos 
suscetíveis a drogas, mas leva relativamente bastante 
tempo (2-6 semanas) para que o crescimento seja 
observado. As crianças apresentam em geral doença 
paucibacilar contribuindo para o baixo rendimento das 
culturas em relação aos adultos. A confirmação 
microbiológica da tuberculose infantil é um desafio devido 
à fisiopatologia da tuberculose infantil e por razões 

logísticas é incomum.14 As amostras respiratórias são 
difíceis de colher em crianças pequenas e o rendimento 
bacteriológico é baixo.15 Nicol et al., em um estudo que 
avaliou 452 crianças com mediana de idade de 19,4 meses 
que deram entrada no hospital com suspeita de 
tuberculose pulmonar (PTB) em 2009-2010 na Cidade do 
Cabo, encontraram 27 crianças (6%) com baciloscopia 
positiva, 70 crianças (16 %) com um resultado de cultura 
positivo e 58 crianças (13%) tiveram um resultado positivo 
do teste Xpert MTB/RIF (Xpert).16 A capacidade laboratorial 
de microbiologia é escassa em muitos países africanos, e 
o diagnóstico frequentemente depende de uma 
combinação de sintomas, sinais, achados radiológicos, 
histórico de contato com tuberculose e teste 
tuberculínico.17 
 
A TB confirmada é definida como a confirmação 
microbiológica de Mycobacterium tuberculosis por cultura 
ou Xpert MTB/RIF Ultra em pelo menos uma amostra 
respiratória.18 
 
TB não confirmada é a confirmação microbiológica NÃO 
obtida E pelo menos 2 dos seguintes: 
 

i. Presença de sintomas ou sinais sugestivos de 

TB, 

ii. Radiografia de tórax compatível com TB, 

iii. Um contato próximo com TB ou evidência 

imunológica de infecção por M. tuberculosis, 

iv. Resposta positiva ao tratamento da 
tuberculose.18 

 
Tuberculose pulmonar (TP) é qualquer caso de TB 
confirmada bacteriologicamente ou diagnosticada 
clinicamente envolvendo o parênquima pulmonar ou a 
árvore traqueobrônquica. 
 
A TB extrapulmonar (EPTB) é qualquer TB 
bacteriologicamente confirmada ou clinicamente 
diagnosticada envolvendo outros órgãos que não os 
pulmões. A linfadenopatia tuberculosa intratorácica 
(mediastinal e/ou hilar) ou derrame pleural tuberculoso, 
sem anomalias radiográficas nos pulmões, constitui 
EPTB.19 
 
A tuberculose infantil é muitas vezes paucibacilar; assim, a 
TB geralmente não é confirmada microbiologicamente na 
prática infantil. 
 
O objetivo deste artigo foi rever a literatura sobre os 
avanços nas investigações de rotina para o diagnóstico de 
tuberculose em crianças, incluindo doença pulmonar e 
extrapulmonar. 
 
Metodologia 
 
Em março de 2021, uma pesquisa de literatura revista por 
pares foi feita no PubMed com os principais termos de 
pesquisa relacionados a investigações de rotina usados 
para diagnosticar a tuberculose infantil. A busca foi uma 
revisão de literatura simples e não sistemática. A caixa 1 
mostra as palavras inseridas na pesquisa. 
 
Caixa 1: Termos de pesquisa de revisão de literatura 

 
Investigações de rotina 
 
I. Investigações que incluem confirmação 
microbiológica  
 

tuberculose, investigações E diagnóstico, reação 
em cadeia da polimerase, molecular, histologia, 
imagem e culturas. 
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Cultura de Micobactérias 
 
O Lowenstein-Jensen (LJ), um meio de cultura sólido, foi o 
padrão ouro para o diagnóstico de TB por mais de um 
século. O seu tempo médio para positividade é de quatro a 
seis semanas. Os métodos comerciais automatizados de 
cultura líquida, incluindo o tubo indicador de crescimento 
micobacteriano (BACTEC MGIT 960 - Becton Dickinson 
USA), são amplamente utilizados para o diagnóstico de 
rotina de TB.20  
 
O sistema de cultura líquida BACTEC MGIT tem um tempo 
de resposta mais curto do que o método LJ convencional 
para amostras clínicas com esfregaço positivo e negativo 
com um tempo médio de detecção de 2 semanas.20 Num 
estudo no qual as amostras com esfregaço positivo 
também foram cultivadas, o rendimento de resultados 
positivos foi de 66,7% e 87,4% nos métodos LJ e MGIT, 
respectivamente. Nas amostras com baciloscopia 
negativa, o rendimento foi de 13,4% e 17,4% nos métodos 
LJ e MGIT, respectivamente. 21 A cultura micobacteriana é 
superior ao Ultra para diagnosticar TP em crianças porque 
a TB infantil é frequentemente paucibacilar.22  
 
O ensaio de susceptibilidade a drogas de observação 
microscópica (MODS) é um método baseado em cultura 
líquida para detectar micobactérias vivas com base em 
duas características bem conhecidas do MTB. O 
crescimento em meio líquido é mais rápido do que em meio 
sólido e a visualização microscópica do cordão exclusivo 
de MTB em cultura líquida.23 É uma ferramenta de baixo 
custo e baixa tecnologia para detecção de alto 
desempenho de MTB e TB multirresistente (MDR TB).24 
Comparado à baciloscopia (28,2%), MODS (39,7%) foi 
mais sensível para detectar MTB em crianças.25 
 
Ensaio Xpert MTB/RIF Ultra em uma amostra 
respiratória  
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou em 
dezembro de 2010 o uso do Xpert como substituto da 
baciloscopia de escarro, especialmente em locais com 
altas taxas de TB associada ao HIV e MDR-TB.26 Ele pode 
detectar o complexo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e 
simultaneamente rastreia a subunidade β do gene da 
polimerase micobacteriana do ácido ribonucleico (RNA) 
quanto à presença de mutações que conferem resistência 
à rifampicina. 
 
Mais recentemente, o ensaio Xpert MTB/RIF Ultra (Ultra) 
foi desenvolvido para superar a sensibilidade limitada do 
Xpert na detecção de TP, particularmente em pacientes 
com doença paucibacilar ou infecção por HIV.27 Dorman et 
al. em um estudo entre adultos com suspeita de TB que 
produziram pelo menos três amostras de escarro em dois 
dias, o rendimento no Xpert e Ultra foi de 83% e 88%, 
respectivamente, em todas as amostras com cultura 
positiva. Entre as amostras com esfregaço negativo e 
cultura positiva, o rendimento no Xpert e no Ultra foi de 46% 
e 63%, respectivamente. Entre os pacientes infectados por 
HIV com uma amostra de cultura positiva, Xpert e Ultra 
produziram um resultado positivo em 77% e 90%, 
respectivamente.27 
 
Um estudo sul-africano publicado em 2018 investigou a 
precisão comparativa do Xpert e do Ultra no escarro 
induzido para diagnosticar TP em crianças. Entre 76 
crianças com Xpert, Ultra ou cultura micobacteriana 
positiva, o Xpert detectou 63,2%, Ultra 73,7% e cultura 
82,9%, (P = 0,117 para comparação de Xpert e Ultra).22 
 
Ensaio Xpert MTB/RIF Ultra em uma amostra de fezes 
 
Devido aos desafios em colher espécimes respiratórios de 
qualidade para o diagnóstico de tuberculose pulmonar em 

crianças, os pesquisadores têm procurado por espécimes 
alternativos que sejam fáceis de colher e processar. As 
amostras de fezes são muito fáceis de colher e podem ser 
uma alternativa preferida. 
 
Um estudo do Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai 
avaliou a eficácia diagnóstica do ensaio Xpert MTB/RIF 
Ultra baseado em fezes versus outros ensaios para 
detectar TP pediátrica prospectivamente por meio de um 
estudo comparativo direto. As amostras foram colhidas de 
crianças (< 15 anos) com resultados alterados de imagem 
do tórax (raio-X ou tomografia computadorizada) para os 
seguintes exames: Ultra na amostra de fezes (Ultra-Stool), 
Ultra na amostra do trato respiratório (Ultra-RTS), Xpert 
Ensaio MTB/RIF (Xpert) em RTS (Xpert-RTS), esfregaço 
de bacilos álcool-ácido resistente em RTS (AFB-
RTS),e cultura de Mycobacterium tuberculosis (Mtb)  em 
RTS (Cultura-RTS). Contra um padrão de referência 
composto, o Ultra-RTS demonstrou a maior sensibilidade 
(52%) e especificidade (100%). O Ultra-Stool mostrou 
84,1% de concordância com o Ultra-RTS, demonstrando 
sensibilidade de 45,5% e especificidade de 94,7% 
(kappa=0,65, IC 95%= 0,51–0,79). A sensibilidade do Ultra-
Stool foi semelhante à cultura Mtb (45,5%, p=1.000) e 
superior à AFB-RTS (27,3%, p < 0,05). A positividade do 
ensaio foi associada à idade e faixa de infiltração na 
imagem do tórax.28  
 
Microscopia de expectoração 
 
A baciloscopia de escarro é amplamente utilizada para 
detectar TB. Diodos emissores de luz (LED) foram 
desenvolvidos para oferecer benefícios de microscopia de 
fluorescência sobre a microscopia convencional de Ziehl-
Neelsen (ZN). A cápsula lipóide do Mycobacterium absorve 
a carbolfucsina e resiste à descoloração com uma lavagem 
com ácido diluído. O organismo cora como bacilos 
vermelhos sob microscopia de luz. A microscopia de 
fluorescência convencional tem maior sensibilidade do que 
ZN. É rápido, mas a absorção foi dificultada pelo alto custo 
devido às fontes de luz caras de vapor de mercúrio, 
manutenção regular de microscopia e a necessidade de 
uma sala escura. A tecnologia de diodo emissor de luz 
(LED) foi desenvolvida para permitir os benefícios da 
microscopia fluorescente sem os custos associados. Tem 
algumas limitações, incluindo baixa sensibilidade, 
especialmente em indivíduos HIV-positivos e crianças, e a 
incapacidade de detectar resistência aos medicamentos.30 
Com a cultura micobacteriana como padrão de referência, 
o Xpert identificou duas vezes mais casos (75,9%) do que 
o microscopia (37,9%) em um estudo16 enquanto que numa 
revisão sistemática e meta-análise, a sensibilidade do 
Xpert foi 36-44% maior do que a microscopia.31 

 
II. Investigações para o diagnóstico de B não 
confirmada microbiologicamente  
 
Teste cutâneo de Tuberculina (teste Mantoux) 
 
Apesar de não demonstrar organismos viáveis em tecidos 
e fluidos corporais, o teste cutâneo de tuberculina (TST) 
era o único método de detecção de infecção por 
Mycobacterium tuberculosis (MTB) num indivíduo até a 
introdução do ensaio de libertação de interferon gama 
(IGRA). Ambos os testes são usados para diagnosticar a 
infecção por TB em pacientes individuais e em contexto 
epidemiológico para medir a prevalência de infecção 
tuberculosa na população.32  
 
A prova tuberculínica é realizada pelo método de Mantoux. 
O teste de Mantoux é acessível, mas não consegue 
distinguir a infecção de tuberculose da doença tuberculosa. 
Tampouco pode diferenciar entre Mycobacterium 
tuberculosis de não-Mycobacterium tuberculosis ambiental 
nem o efeito da vacinação BCG. Resumidamente, 0,1 mL 
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de 2 unidades de tuberculina de derivado proteico 
purificado é administrado por via intradérmica com uma 
agulha biselada curta. O resultado de um teste de Mantoux 
é lido em milímetros de endurecimento 48-72 horas após a 
injeção. O diâmetro da área endurecida é medido através 
do antebraço (perpendicular ao eixo longo). 
 
A interpretação depende do estado imunológico da criança. 
Em uma criança imunodeficiente (por exemplo, infectada 
por HIV, sem TARV, ou desnutrida), um teste de Mantoux 
é considerado positivo quando o diâmetro transversal da 
reação de endurecimento da pele é ≥5 mm. Em uma 
criança imunocompetente, uma resposta ≥10mm é 
considerada positiva.19 Resultados falso-negativos após o 
teste de Mantoux podem ser devido a HIV/SIDA, 
desnutrição, ou após imunização com vacinas vivas, como 
o sarampo e a rubéola, deficiência de zinco e infecção 
recente por TB. Reações exuberantes são geralmente 
causadas por infecção por MTB, mas podem resultar de 
infecção por micobactéria não tuberculosa e vacinação 
com BCG. 
 
Diagnóstico por Imagem 
 
A imagem radiográfica de tórax é uma das técnicas de 
imagem mais antigas usadas para diagnosticar doenças 
respiratórias, incluindo suspeita de TB pulmonar. 
 
Na radiografia de tórax (RXT), pode ser visto um foco de 
Ghon calcificado ou complexo de Ghon. A TB intratorácica 
em lactentes e crianças pequenas é frequentemente 
caracterizada por gânglio linfáticos periféricos e hilares 
aumentados com deslocamento resultante das vias aéreas, 
compressão com/sem consolidação ou colapso lobar. 
Doença do espaço aéreo com broncopneumonia lobar 
expansiva ou TB difusa pode ser vista na radiografia 
torácica. A doença linfonodal é mais comum após infecção 
primária antes dos cinco anos de idade.33 Além disso, o 
tamanho mais reduzido das vias aéreas, torna as crianças 
pequenas o grupo mais vulnerável a desenvolver 
tuberculose linfobrônquica.34 

 

Crianças com mais de cinco anos desenvolvem derrame 
pleural hipersensível por TB ou derrame pericárdico, que 
pode se desenvolver após uma infecção primária recente.35 
O abcesso pulmonar por TB é visto como uma cavidade de 
paredes espessas de formato irregular com nível 
hidroaéreo. O empiema da TB é caracterizado por um anel 
pleural espesso com calcificação densa e irregular das 
pleuras parietal e visceral. 
 
Em crianças mais velhas (> 10 anos), uma doença 
cavitante do tipo adulto geralmente segue-se a uma 
infecção primária recente.36 Adolescentes e adultos jovens 
com TB comumente apresentam consolidação apical, 
cavitação, fibrose e atelectasia.37 Tuberculose da coluna 
(Mal de Pott ) geralmente envolve as vértebras torácicas e 
pode ser detectado na radiografia torácica com ou sem 
giba e abcessos para-espinais de TB38  
 
A TB miliar é diagnosticada pela presença de infiltrado 
miliar difuso na radiografia torácica. As alterações pós-TB 
fibrose ou bronquiectasias são vistas como cicatrizes 
pulmonares. 
  
Uma classificação proposta por Marais et al, ajudou a 
classificar a TB intratorácica em crianças como se segue: 
TB gânglio linfático (TB linfo-brônquica), TB do espaço 
aéreo parenquimatoso (consolidação/atelectasia/tipo 
adulto), TB miliar e TB pleural. 39 

 
No entanto, a radiografia torácica é limitada por sua 
orientação bidimensional e alta variabilidade entre 
intérpretes na identificação de linfadenopatia.40,41 Má 
qualidade de imagem e coinfecções em crianças vivendo 

com HIV reduzem a especificidade da radiografia torácica 
como ferramenta diagnóstica. Em alguns estudos a 
especificidade foi < 50%.42,43  
 
Técnicas de imagem que não sejam radiografias de tórax 
são menos amplamente disponíveis em países africanos e 
requerem interpretação por radiologistas. Essas técnicas 
incluem Ecografia (eco), tomografia computadorizada 
(TAC) e ressonância magnética (RM). 
 
Os achados ecográficos do abdómen sugestivos de TB 
incluem adenomegalia maior que 1,5 cm e microabcessos 
no fígado e baço com ascite como evidência adicional. 
Com história adicional, os achados de Eco descritos acima 
podem sugerir TB, especialmente em pacientes infectados 
por HIV.44 A eco do tórax ajuda a identificar gânglio 
linfáticos e derrames. Usando a janela supra-esternal, a 
Eco pode detectar anomalias nos gânglios com mais 
frequência do que a radiografia.45 
 
A tomografia computorizada e a ressonância magnética 
(RM) são modalidades de imagem que fornecem 
informações espaciais transversais e tridimensionais para 
visualizar múltiplas lesões coexistentes, aumentando 
assim a sensibilidade e fornecendo monitoria não invasivo 
para os pacientes.46 A principal desvantagem de seu uso 
rotineiro no contexto dos países em desenvolvimento é o 
custo. 
 
A TAC de tórax é superior ao RXT para detectar 
linfadenopatia, visualização de compressão das vias 
aéreas, pneumonia, necrose de gânglios linfáticos e 
necrose pulmonar.47,48 
 
A TAC do cérebro ajuda a avaliar características e 
complicações da meningite tuberculosa (TBM), incluindo 
hidrocefalia, realce parenquimatoso de granulomas 
tuberculosos, realce de contraste de lesões 
leptomeníngeas basais, infarto cerebral e edema cerebral 
focal ou difuso.49 Apesar desses avanços, a radiografia 
lateral do crânio é útil para demonstrar hidrocefalia 
comunicante após injeção intratecal de ar (encefalogramas 
aéreos).50 
 
A TAC é limitada pela exposição à radiação e pela 
necessidade de contraste intravenoso para melhorar a 
visualização.47 
 
Na RM, lesões de tuberculose necrótica, incluindo gânglio 
linfáticos, mostram baixo sinal em T2.51 Três achados 
significativos de TB espinal na RM são ruptura da placa 
terminal, abcesso de tecido mole para-vertebral e aumento 
da intensidade de sinal do disco intervertebral na imagem 
ponderada em T2. Pode identificar abcessos, incluindo 
extensão para o músculo psoas e espaço epidural.52 
Algumas destas técnicas requerem sedação em crianças 
pequenas. 
 
III. Investigações usadas no diagnóstico de TB com ou 
sem confirmação microbiológica  
 
Aspiração por agulha fina versus biópsia excisional 
Os gânglios linfáticos podem ser amostrados por biópsia 
aspirativa com agulha fina (PAAF), fornecendo material 
diagnóstico para cultura micobacteriana e teste de 
sensibilidade a drogas, citologia, bem como teste de 
amplificação de ácido nucleico (NAAT).53 
 
Cerca de 30% das crianças com TBP também apresentam 
doença extrapulmonar, sendo a linfadenite tuberculosa a 
manifestação mais típica.54 A linfadenite tuberculosa é 
considerada uma manifestação local da doença sistêmica, 
enquanto a linfadenite por micobactéria não tuberculosa é 
uma doença verdadeiramente localizada.55 
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Um estudo prospectivo na Cidade do Cabo, África do Sul, 
mostrou que PAAF usando uma combinação de 
citomorfologia, autofluorescência e coloração de ZN em 
populações de alto risco forneceu um diagnóstico rápido e 
definitivo de infecção micobacteriana, permitindo o início da 
terapia pendente de cultura e testes de sensibilidade.56 Em 
um estudo diagnóstico prospectivo em adultos usando 
aspirados por agulha fina (PAAF) no Hospital Groote 
Schuur, Cidade do Cabo, a sensibilidade Ultra foi de 75% 
usando cultura micobacteriana na PAAF como referência.57 
 
Embora a biópsia excisional seja mais sensível do que a 
PAAF (94% vs 80%) no diagnóstico de linfadenopatia 
cervical tuberculosa, a necessidade de espaço cirúrgico, 
anestesia e potenciais complicações do procedimento, 
como sangramento no sítio cirúrgico, hematomas e 
infecções no sítio cirúrgico, o tornam uma opção menos 
preferida.58 
 
Histopatologia do tecido 
 
Um achado chave do tecido infectado pelo Mycobacterium 
tuberculosis é a inflamação granulomatosa necrosante, 
composta por histiócitos epitelióides que circundam uma 
zona necrótica central, e pode ser acompanhada por um 
número variável de células gigantes multinucleadas e 
linfócitos.59 
 
Um achado histológico de inflamação granulomatosa 
crônica (CGI) concomitante com necrose caseosa (NC) de 
uma biópsia de excisão de gânglio linfático periférico ou 
tecidos de qualquer sistema orgânico pode ser uma forte 
evidência de TB ativa, embora não confirmatório.60 Outras 
infecções (por exemplo, doença da arranhadura do gato) ) 
e condições não infecciosas (por exemplo, sarcoidose) 
produzem CGI.61 
 
Diagnósticos em fluidos extrapulmonares 
 
Um diagnóstico definitivo é baseado na descoberta de 
Mycobacterium tuberculosis em qualquer líquido pleural, 
peritoneal (ascítico) ou esfregaços de células do LCR, 
cultura bacteriana ou reação em cadeia da polimerase 
(PCR). 
 
 
Num estudo de Jeren et al., que reviu retrospectivamente 
84 casos em dez anos, o líquido cefalorraquidiano (LCR) 
em pacientes com meningite TB, nos primeiros dez dias, 
apresentou alterações citológicas com predomínio de 
neutrófilos (60% a 80%) seguido de células 
mononucleares, como linfócitos, células linfóides, células 
monocitóides e macrófagos. Plasmócitos (20%) foram 
encontrados em 30% desses casos a partir da terceira 
semana da doença.62 
 
O padrão-ouro para o diagnóstico de derrame pleural 
tuberculoso (EPT) é a detecção do Mycobacterium 
tuberculosis no líquido pleural ou em espécimes de biópsia 
pleural, seja por microscopia ou cultura e pela 
demonstração histológica de granulomas caseosos na 
pleura juntamente com bacilos álcool-ácido resistentes. A 
adenosina desaminase e o interferon-γ no líquido pleural 
foram documentados como testes úteis para o diagnóstico 
de TPE.63 

 
Nos casos de peritonite por tuberculose, a análise do 
líquido peritoneal geralmente mostra uma contagem 
elevada de linfócitos com predominância de linfócitos, 
gradiente de albumina sérica-ascítica <11 g/L e altos níveis 
de proteína (>2,5 mg/dL).64 
Para tuberculose abdominal, a adenosina desaminase 
(ADA) ajuda a fazer o diagnóstico, especificamente quando 
os níveis estão acima de ≥30 U/L.65 

 

Tabela 1 Outros testes para diagnóstico em crianças 

LAMP6

6 
Um método de 
amplificação de 
ácido nucleico 
projetado para 
amplificar uma 
região de DNA 
específica sob 
condições 
isotérmicas 

Amigo do 
usuário 
Menos 
infraestrutura 
necessária 
Mais sensível 
que a 
microscopia 
de esfregaço 
de escarro 

Menos 
sensível que o 
Xpert 
MTB/RIF Ultra 

LAM67 
Urina 

Detecta o 
lipopolissacaríde
o 
lipoarabinomana
n da parede 
celular na urina 

Disponível 
comercialment
e como um 
POCT 

Mais aplicável 
em pacientes 
adultos com 
HIV com 
doença 
avançada 

Teste de resposta imune 

ADA68 Enzima 
envolvida na 
proliferação de 
células T 

Suporte para 
derrame 
pleural TB 

Valores de 
corte variáveis 
indicando um 
resultado 
significativo 

IGRA69 Mede a 
liberação de 
interferon (IFN)-
gama em 
resposta a 
antígenos 
presentes no 
Mycobacterium 
tuberculosis 

Diferencia a 
infecção por 
Mycobacteriu
m tuberculosis 
da BCG 

O teste é 
realizado com 
sangue 
(procedimento 
invasivo) 
Caro 

Ensaio de amplificação isotérmica mediada por LAMP-Loop; LAM- 
Lipoarabinomanan; ADA- Adenosina Desaminase; Ensaio de 
liberação de IGRA-Interferon Gamma; Teste POCT-Point-of-care; 
Vacina BCG- Bacillus Calmette-Guerin. 

 
Outras investigações 
 
A Tabela 1 mostra outros exames menos utilizados na 
investigação diagnóstica de crianças com suspeita de TB. 
 
Limitações 
 
A busca foi limitada aos recursos do PubMed e da língua 
inglesa. Esta revisão de literatura e suas conclusões 
podem, portanto, estar sujeitas a viés de publicação. 
 
Conclusão 
 

Este artigo reviu meios auxiliares de diagnóstico usados na 
prática clínica quotidiana para apoiar o diagnóstico de TB 
infantil. Todas as modalidades diagnósticas têm limitações. 
Os critérios clínicos, incluindo a presença de sintomas 
coerentes com TB infantil e uma história de contato 
próximo, permanecem vitais para estabelecer o diagnóstico 
de TB infantil. 
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Resumo 
 
Tem-se observado um aumento global na resistência 
antimicrobiana e ameaças de epidemias e 
pandemias. Essas ameaças, e as dificuldades 
vivenciadas no seu manejo, levaram a um plano 
global para melhorar as práticas de prevenção e 
controle de infecções (PCI), especialmente no mundo 
em desenvolvimento, tornando-as mais eficazes. As 
regulamentações internacionais de saúde 
consideraram a implementação de um programa de 
PCI eficaz, como uma estratégia crítica para lidar com 
ameaças à saúde pública de interesse internacional. 
Esta revisão visa pesquisar as práticas de 
implementação de PCI, por meio dos principais 
componentes globais dos programas de PCI, 
incluindo monitoria, e então relacioná-los com a 
prática em ambiente hospitalar de um país em 
desenvolvimento. As melhores práticas globais sobre 
PCI, de organizações internacionais de saúde, foram 
extraídas e resumidas. Esta informação foi então 
comparada com a situação em tempo real de um 
hospital de um país em desenvolvimento. Um 
programa de PCI hospitalar eficaz, é necessário para 
conter as consequências devastadoras de pandemias 
não controladas e resistência antimicrobiana (AMR). 
Entretanto, o Hospital Universitário Nnamdi Azikiwe 
em Nnwei, um hospital semelhante ao de outros 
hospitais em países em desenvolvimento, ainda não 
implementou na totalidade, os componentes 
principais de um programa organizado de PCI e, 
portanto, corre alto risco de surtos. 
 
Introdução 
 
As infecções nosocomiais (associadas aos cuidados 
de saúde) são um sub-conjunto de doenças 
infecciosas adquiridas numa unidade sanitária. Não 
estão relacionados às condições clínicas originais que 
trouxeram o paciente ao hospital e não estavam em 
incubação antes da admissão; em vez disso, estas 
infecções se desenvolvem num período inferior a 48 
horas após a admissão.1,2 
 
Apesar dos avanços na medicina e cirurgia, 
aproximadamente 5-10% dos pacientes internados no 
hospital adquirem posteriormente uma infecção, 
levando assim a uma maior consciencialização sobre 
a necessidade de procedimentos racionais e 
cientificamente baseados, de forma a minimizar esse 
problema.1,2,3 
 
Globalmente, recomenda-se que todo hospital tenha 
uma equipe de controle de infecção PCI.1,2,3,4 A 
qualidade de um programa de controle de infecção 
hospitalar é reflexo do padrão geral de atendimento 
prestado por essa instituição.1,2, 3,4 
 

As Instituições internacionais de saúde, como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e os Centros 
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 
consideraram a execução de um programa de PCI 
eficaz, como uma estratégia-chave para lidar com 
ameaças à saúde pública de interesse internacional.5 

Essas Instituições internacionais, delinearam vários 
requisitos mínimos, como componentes centrais para 
uma prática bem-sucedida de PCI, em unidades 
sanitárias.5 Esta revisão, teve como objetivo, 
pesquisar as melhores práticas globais de PCI e, 
relacioná-las com o que está disponível num 
ambiente hospitalar, num país em desenvolvimento. 
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Organizar um protocolo eficaz de doenças 
infecciosas hospitalares 
 
Para organizar adequadamente um protocolo eficaz 
de doenças infecciosas, os Ministérios da Saúde,  
entidades nacionais de saúde relevantes e o 
programa PCI, devem coordenar e apoiar a 
implementação dos seguintes componentes 
principais, das práticas PCI, no nível da unidade 
sanitária. 
 
Programa PCI 
 
O sistema de saúde de cada País, deve estabelecer 
programas nacionais de PCI, activos e autónomos, 
com objetivos, funções e atividades claramente 
definidos. Esses programas podem então ser 
adoptados e modificados, para se adequarem às 
situações de doenças infecciosas, de cada hospital 
com uma equipe treinada e dedicada ao assunto5. O 
objectivo do programa seria o de prevenir infecções 
associadas aos cuidados de saúde, promover a 
segurança do paciente e combater a resistência 
antimicrobiana (RAM) por meio das melhores práticas 
de PCI. 
 
Um programa específico de PCI deve ser 
implementado a nível nacional, incluindo pelo menos 
uma pessoa focal, a tempo integral, treinada em PCI 
e um orçamento dedicado para a implementação de 
estratégias de PCI. No entanto, as recomendações ao 
nível da unidade sanitária dependerão do tipo de 
unidade sanitária em causa. 
Por exemplo, uma unidade sanitária de nível terciário 
deve ter , pelo menos, um ponto focal de PCI treinado 
em tempo integral por cada 250 camas, assim como  
um programa de PCI alinhado ao programa nacional 
e com orçamento dedicado, aliado a uma equipe 
multidisciplinar e acesso ao laboratório de 
microbiologia.5,6 
 
Diretrizes PCI 
 
As diretrizes PCI devem ser baseadas em evidências, 
aprovadas pelo Ministério da Saúde, adaptadas ao 
contexto local e revistas pelo menos em cada cinco 
anos. 5,6,7 Estas incluem procedimentos padrão 
baseados em evidências (POPs) alinhados com as 
diretrizes nacionais de PCI nas unidades sanitárias de 
atenção primária. O requisito mínimo neste nível, 
inclui higiene das mãos, descontaminação de 
dispositivos médicos e equipamentos de assistência 
ao paciente, limpeza ambiental, manejo de resíduos 
de saúde, injeção segura, proteção do profissional de 
saúde, técnicas assépticas, triagem de pacientes 
infecciosos, princípios padrão básicos e precauções 
para evitar qualquer transmissão/contaminação de 
infecção a nível da unidade sanitária. Também requer 
monitoria regular da implementação de algumas 
diretrizes básicas do PCI/procedimentos operacionais 
padrão (POPs). 5,6 

 
Todos os requisitos de nível de unidade sanitária 
primária se aplicam às unidades sanitárias 
secundárias e terciárias. Além disso, devem ser 
incluídos os POPs sobre precauções padrão e 
baseadas nos padrões de transmissão. Por exemplo, 
POPs para a prevenção da transmissão de patógenos 
no ar, a técnica asséptica para procedimentos 
invasivos e POPs específicos de saúde ocupacional 
.5,6,7 
Educação sobre práticas de PCI 
 
As recomendações da OMS para a educação em PCI, 
afirmam que, deve haver uma lei nacional exigindo 

que, todas as unidades sanitárias realizem treino e 
reciclagem de seus funcionários sobre as práticas de 
PCI. Este treino deve estar em vigor para todos os 
profissionais de saúde, usando técnicas de equipe e 
baseadas em tarefas que sejam participativas, 
incluindo treino à beira do leito e simulação para 
reduzir o risco de Infecções Associadas aos Cuidados 
de Saúde (IACS) e RAM. A equipe do PCI deve 
monitorar e avaliar o treino; sendo que o treino dos 
profissionais de saúde deve ser realizado 
anualmente.5,7,9 
 
No nível de atenção primária, recomenda-se que, o 
treino PCI (incluindo treino em diretrizes / POPs de 
PCI) seja feito para todo o pessoal clínico da linha de 
frente e faxineiros, após a contratação dos mesmos. 
O treino também deve incluir todas as pessoas 
vinculadas ao PCI em unidades de atenção primária 
e funcionários do PCI a nível distrital.5,7,8 

 
Todos os treinos de PCI descritos nos níveis de 
atenção primária, e treino específico de PCI para a 
equipe de PCI, devem ser realizados nas unidades 
sanitárias secundárias e terciárias. Além disso, a 
equipe do PCI deve receber o treino do PCI para as 
unidades sanitárias terciárias, anualmente.7,8,9 
 
Vigilância de infecções relacionadas à assistência 
à saúde 
 
A OMS recomenda que programas e redes de 
vigilância de IACS, incluam mecanismos para 
retroinformação oportuna de dados, para reduzir 
IACS e RAM. A retroinformação oportuna dos 
resultados da vigilância, para os profissionais de 
saúde e as partes interessadas, é igualmente 
necessário.7,7 
 
A vigilância de infecções associadas aos cuidados de 
saúde não é um requisito mínimo no nível primário de 
cuidados de saúde. Ainda assim, se disponível, 
devem seguir planos nacionais ou provinciais (por 
exemplo, detecção e notificação de surtos que afetam 
a comunidade, geralmente são incluídos nos planos 
nacionais).5,7,10,11 

 
A vigilância de IACS a nível de cuidados secundários 
é necessária e deve seguir os planos nacionais ou 
provinciais. A vigilância de IACS deve estar ativa para 
as unidades sanitárias de atenção terciária, incluindo 
informações sobre RAM. Também deve haver 
retroinformação oportuna e regular às principais 
partes interessadas para levar à ação apropriada, 
particularmente à administração do hospital.5,8 
 
Implementação de atividades PCI usando 
estratégias multimodais 
 
Recomenda-se que estratégias multimodais sejam 
usadas para implementar intervenções prioritárias de 
PCI. Por exemplo, a instalação deve implementar o 
mínimo de intervenções, como melhorar a higiene das 
mãos, práticas seguras de injeção, descontaminação 
de dispositivos e instrumentos médicos e limpeza 
ambiental na unidade sanitária de nível primário. Além 
das intervenções mencionadas, para unidades de 
atenção primária, na unidade sanitária de nível 
secundário, estratégias multimodais também devem 
ser usadas para implementar intervenções sobre 
precauções padrão e baseadas nos padrões de 
transmissão. As intervenções em unidades de 
cuidados terciários devem incluir a melhoria de cada 
uma das intervenções sobre precauções padrão e 
baseadas nos padrões de transmissão, triagem e 
intervenções destinadas a reduzir infecções 
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específicas (por exemplo, infecções de sítio cirúrgico 
ou infecções associadas a cateteres) em 
áreas/grupos de pacientes de alto risco, de acordo 
com as prioridades locais.6,8,,9,12 
 
A monitoria eficaz dos indicadores estruturais e de 
processo do PCI deve ser estabelecida em todos os 
níveis de atenção.6 Por meio desse componente da 
prática do PCI, a equipe do PCI pode determinar se o 
trabalho foi feito corretamente e se há necessidade de 
intervenções adicionais. 
 
Essa monitoria deve ser baseada nas prioridades de 
PCI, identificadas nos outros componentes das 
práticas de PCI, acima mencionados no nível de 
atenção primária. Além disso, a monitoria e a 
avaliação requerem decisões a nível nacional e apoio 
à implementação a nível provincial/distrital. 
 
Monitoria, avaliação, auditoria e retroinformação 
 
Um indivíduo deve ser responsável pela monitoria 
periódica ou contínua, de indicadores de processos 
estruturais, selecionados para unidades de atenção 
secundária e terciária, informados pelas prioridades 
da unidade ou do país. A retroinformação oportuna e 
regular deve ser dad às principais partes interessadas 
para que tomem as medidas apropriadas, 
particularmente a administração do hospital.5,8 
 
Carga de trabalho, pessoal e ocupação de leitos 
 
O painel criado pela OMS para analisar o PCI 
recomenda que os seguintes elementos sejam 
observados para reduzir o risco de IACS e a 
disseminação de RAM: 
- A ocupação da cama não deve exceder a 
capacidade padrão da unidade sanitária 
- Os níveis de pessoal dos profissionais de saúde 
devem ser adequadamente designados para atender 
à carga de trabalho do paciente. 
 
Na unidade sanitária básica de saúde, o foco deve ser 
a redução da superlotação. Deve haver um sistema 
de fluxo de pacientes, um sistema de triagem 
(incluindo um sistema de encaminhamento) e um 
sistema de gestão de consultas estabelecido de 
acordo com as diretrizes existentes. Os níveis de 
pessoal também devem ser otimizados, considerando 
as várias categorias identificadas ao usar ferramentas 
da OMS/nacionais e desenvolver um plano 
apropriado de recursos humanos.13,14 
 
Para instalações de cuidados secundários e 
terciários, a padronização da ocupação dos leitos 
deve ser feita por meio do estabelecimento de um 
sistema, para gerir adequadamente o espaço na 
unidade sanitária e estabelecer a capacidade padrão 
das camas. A administração do hospital deve garantir 
que o sistema desenvolvido seja aplicado, não mais 
do que um paciente por leito, espaçamento de pelo 
menos um metro entre as bordas dos leitos e a 
ocupação geral não deve exceder a capacidade total 
projetada.5, 10 Os mesmos requisitos mínimos da 
atenção primária à saúde são necessários para 
reduzir a superlotação e otimizar o pessoal nesses 
níveis.5,8,10 

 
Edifícios, meio ambiente, materiais e 
equipamentos para PCI 
 
O atendimento ao paciente deve ser realizado num 
ambiente limpo e higiénico que facilite as práticas 
relacionadas à prevenção e controle de IACS e RAM, 
incluindo todos os elementos em torno da 

infraestrutura e serviços de higiene de água e 
saneamento (WASH) e a disponibilidade de materiais 
e equipamentos eficientes de PCI. O painel da OMS 
também recomenda que os materiais e equipamentos 
para realizar a higiene adequada das mãos estejam 
prontamente disponíveis em cada ponto de 
atendimento.5,9 
 
Para unidades de atenção primária: 
 
- A água limpa deve estar sempre disponível de uma 
fonte nas instalações para realizar as medidas 
básicas de PCI. 
- Um mínimo de duas casas de banho funcionais e 
melhoradas devem estar disponíveis no local, uma 
para pacientes e outra para funcionários. Além disso, 
ambos devem estar equipados com instalações de 
higiene menstrual. 
- As instalações funcionais de higiene das mãos 
devem estar sempre disponíveis nos pontos de 
atendimento/casas de banho e incluir sabão, água e 
toalhas de uso único (ou, se não estiverem 
disponíveis, toalhas reutilizáveis limpas) ou 
desinfetante para as mãos à base de álcool a menos 
de 5 metros das casas de banho. 
- Devem existir recipientes suficientes e devidamente 
rotulados para permitir a segregação dos resíduos de 
de saúde, disponíveis e utilizados (a menos de 5 
metros do local que gera os resíduos); os resíduos 
devem ser tratados e descartados com segurança por 
meio de autoclave, incineração a alta temperatura 
(850° a 1100°C) e enterrados em uma fossa forrada e 
protegida. 
- O layout das instalações deve permitir ventilação 
natural adequada. 
- Suprimentos e equipamentos PCI apropriados e em 
quantidades suficientes (por exemplo, esfregões, 
detergente, desinfetante, equipamento de proteção 
individual) e energia/electricidade devem ser 
fornecidos para a execução de todas as medidas 
básicas de PCI de acordo com os requisitos 
mínimos/POPs.15,16 
 
Unidades de atenção secundária e terciária 
 
- Uma quantidade segura e suficiente de água deve 
estar disponível para todas as medidas de PCI 
necessárias e atividades médicas específicas, 
incluindo água potável e canalizada dentro da 
unidade sanitária a todo o momento. 
- Deve haver um mínimo de dois sanitários funcionais 
que contenham com segurança os resíduos para 
enfermarias e ambulatório; e um sanitário por cada 20 
camas para as enfermarias; todas devem estar 
equipadas com instalações de higiene menstrual. 
- Instalações eficientes de higiene das mãos devem 
estar sempre disponíveis nos pontos de atendimento, 
casas de banho e áreas de serviço. 
- A segregação e a eliminação de resíduos são as 
mesmas das unidades sanitárias básicas. 
- A instalação deve ser projetada para permitir 
ventilação adequada (natural ou mecânica, conforme 
necessário) para evitar a transmissão de patógenos. 
- Suprimentos e equipamentos suficientes e 
apropriados e energia/electricidade confiáveis devem 
estar disponíveis para a execução de todas as 
práticas de PCI, incluindo precauções padrão e 
baseadas nos padrões de transmissão, de acordo 
com os requisitos/POPs mínimos. 
- A unidade sanitária deve ter um espaço dedicado 
para descontaminação e reprocessamento de 
dispositivos médicos de acordo com os 
requisitos/POPs mínimos. 
- A unidade sanitária deve ter salas individuais de 
isolamento, adequadas, ou pelo menos uma sala para 
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triagem de pacientes com doenças infecciosas, 
semelhantes, se o número de salas de isolamento for 
insuficiente.15,16 
 
Custo de estabelecer um programa de controle de 
infecção 
 
O custo de configurar a parte significativa de um 
programa de controle de infecção (90%) é mínimo; o 
custo de atingir cem por cento é muito maior. 
Portanto, é prudente, para começar, programas 
projetados para atingir os primeiros 90% e aumentar 
gradualmente os 10% finais à medida que os fundos 
estão disponíveis.1,9,10,17 

 
O custo envolvido na criação de um programa de 
controle de infecção inclui: 
 
- Os custos previsíveis incluem custos com pessoal, 
roupas de proteção, equipamentos de monitoria, 
equipamentos de vigilância de dados, manutenção de 
equipamentos, exames laboratoriais para monitoria 
de rotina de áreas especializadas, consumíveis e 
móveis de escritório. 
- Os custos imprevisíveis incluem custos para 
episódios de pacientes individuais e surtos 
imprevistos. 
 
Responsabilidades da equipe de controle de 
infecção 
 
A equipe de controle de infecção (ECI), que 
compreende o médico de controle de infecção, a 
enfermeira de controle de infecção, o administrador e 
o médico de saúde comunitária, compõem o núcleo 
da ECI. Outros profissionais de saúde, incluindo 
farmacêuticos, pessoal de laboratório também fazem 
parte da equipe.7,9,16 

 
A Reunião da ECI deve ser mensal, mas a inspeção 
do hospital deve ser feita semanalmente. A ECI 
reporta diretamente ao comité de controle de infecção 
(CCI).9,11 
 
O CCI é responsável por desenvolver políticas e 
procedimentos relacionados ao controle de infecção 
no hospital e atuar como fonte de expertise em 
assuntos relacionados à infecção. O comité 
aconselha a direcção do hospital por meio do médico 
de controle de infecções.7 

 
Atividades de implementação de prevenção e controle 
de infecções no Hospital Universitário da Universidade 
de Nnamdi Azikiwe (NAUTH) 
 
Estrutura 
 
Embora houvesse algum nível de prática de controle de 
infecção em curso no NAUTH desde o início de actividades 
no hospital, a estrutura oficial do PCI envolvendo um CCI e 
uma ECI foi criada em 2012. A partir do momento em que 
o PCI no NAUTH recebeu o reconhecimento oficial pela 
administração do hospital em 2012, a equipe tem 
melhorado lenta, mas constantemente nos processos de 
PCI do hospital, evidenciado por reduções progressivas 
nas taxas de IACS. Por exemplo, em 2012, o CCI-NAUTH 
relatou uma taxa de infecções cirúrgicas (SSI) não 
publicada de 22%. 
 
No entanto, quando as mesmas taxas foram relatadas em 
2020, observou-se uma taxa de SSI inferior a 13%. 
 
No NAUTH, a ECI é composta por membros da direção e 
hospital, incluindo gestão, microbiologia clínica, 
enfermagem e outras áreas relacionadas à medicina. Um 

membro da alta administração, o presidente do comité 
consultivo médico, lidera a ECI por razões óbvias, incluindo 
a formulação de políticas e as aprovações ininterruptas de 
solicitações e recomendações feitas pelo CCI. Este comité 
estava programado para se reunir pelo menos uma vez a 
cada trimestre. 
 
O CCI, sendo o subconjunto da ECI, que realiza a vigilância 
do dia a dia e as respostas a ocorrências ou surtos no 
hospital, é liderado por um microbiologista clínico consultor. 
Vários outros médicos de diversas disciplinas actuam como 
médicos de controle de infecção. Além disso, actualmente 
temos dois enfermeiros de controle de infecção que se 
relacionam com outros enfermeiros nas enfermarias do 
hospital, para realizar o trabalho do PCI o mais rápido 
possível. O hospital contratou recentemente um médico 
especialista em doenças infecciosas e esperamos que ele 
se junte à equipe o mais rápido possível. 
 
Implementação dos componentes principais do PCI 
pelo comité de controle de infecção do NAUTH 
 
O hospital não está no seu melhor no que diz respeito à 
implementação de todos os componentes centrais de um 
programa de PCI eficaz, mas há um progresso gradual e 
constante. Por exemplo, um programa PCI está disponível 
com uma equipe dedicada e treinada para prevenir IACS e 
combater a RAM. No entanto, o hospital ainda depende de 
diretrizes nacionais para a implementação do programa 
PCI. Os funcionários recebem treino básico sobre as 
práticas de PCI, mas isso não é tão regular quanto deveria 
ser. 
 
Várias ações de vigilância para infecções endémicas e às 
vezes epidémicas foram conduzidas, incluindo vigilância 
contínua coordenada pelo hospital em colaboração com o 
Centro Nigeriano de Controle de Doenças (NCDC) sobre 
causas e prevalência de doenças febris agudas (incluindo 
COVID 19). Há também pesquisas pontuais de prevalência 
sobre a administração de antimicrobianos. 
 
As funções atualmente desempenhadas pela equipe do 
PCI no NAUTH incluem, mas não estão limitadas ao 
seguinte: 
 
- Ajudar a coordenar as atividades do programa PCI e 
desenvolver, rever e implementar as políticas definidas 
(isso envolve a revisão de todos os indicadores de 
conformidade, processo e resultados colhidos durante os 
períodos anteriores à política ser estabelecida). Este 
processo está em andamento, mas ainda não é o ideal . 
- Treinar regularmente a equipe do hospital no 
entendimento básico dos princípios e práticas do PCI (o 
último treino em todo o hospital realizado pela equipe foi 
realizado em 2020). 
- Organizar a vigilância de IACS e surtos (atualmente em 
curso). 
- Realizar pesquisas trimestrais de prevalência pontual 
para uso e resistência a antimicrobianos (atualmente feitas 
anualmente devido à disponibilidade limitada de recursos). 
- Coordenar programas de administração antimicrobiana, 
incluindo rondas diárias no hospital. 
- Auditar a qualidade e eficácia da limpeza do ambiente 
hospitalar, incluindo práticas de desinfecção e 
esterilização. 
- Implementar diretrizes de boas práticas locais e 
internacionais para prevenir a transmissão de infecção no 
hospital. 
- Sobre a adesão dos médicos às políticas do PCI, o comité 
continuou a envolver os médicos sobre a necessidade de 
cumprir as diretrizes do PCI. Um documento de política 
holística sobre práticas de PCI específicas para o hospital 
está pendente de revisão e aprovação pela administração. 
Acreditamos que, quando este documento for finalmente 
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lançado, os médicos darão à conformidade com o PCI a 
seriedade e a dedicação que ela merece. 
 
Desafios 
 
Enfrentamos alguns desafios no nosso centro em relação 
à implementação completa de todas as políticas definidas / 
componentes principais para um programa PCI bem-
sucedido. O desinteresse geral da comunidade hospitalar 
é o principal da lista. Infelizmente, isso também é 
testemunhado em muitos outros hospitais do país. Outro 
grande desafio é o financiamento limitado das atividades 
do PCI e o zelo reduzido dos membros da equipe, resultado 
de um sistema de incentivo fraco. Alguns membros da 
equipe acreditam que o trabalho de PCI é um acréscimo às 
suas funções regulares, portanto, deve vir com incentivos 
específicos. 
 
Cenários ocorridos 
 
Uma ocorrência interessante foi vivida na unidade de 
terapia intensiva neonatal (UTIN) do hospital em 2015. Um 
recém-nascido foi admitido na UTIN por sepsis neonatal e 
síndrome estafilocócica da pele escaldada extensa (SSS), 
com uma temperatura de cerca de 400C. A equipe gestora 
administrou meropenem, mas a temperatura permaneceu 
a mesma. Com base nessa ocorrência, o microbiologista 
clínico foi convidado a rever a condição do paciente. 
 
Observou-se que a equipe gestora perdeu alguns dos 
protocolos PCI estabelecidos. Portanto, o paciente foi 
revisto e o CCI fez um diagnóstico presuntivo de SSS 
devido a Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(MRSA). As amostras foram colhidas para microscopia, 
cultura e sensibilidade, e a equipe gestora foi orientada a 
aderir estritamente ao protocolo PCI. Após 72 horas, o 
MRSA foi isolado e confirmado, o paciente foi colocado em 
vancomicina intravenosa e houve rápida resolução do SSS. 
 
Do ponto de vista do PCI, foi aconselhado que o paciente 
ficasse isolado e fosse tratado isoladamente. A equipe 
gestora agradeceu. Enfermeiros dedicados, equipamentos, 
materiais e consumíveis também foram recomendados. Em 
seguida, foi realizada a descontaminação e a unidade foi 
certificada como livre de MRSA antes de ser colocada 
novamente em uso na UTI neonatal. 
 
Um segundo cenário ainda a ser abordado, foi observado 
após uma pesquisa de prevalência pontual sobre o uso de 
antimicrobianos em 2018. Observamos que menos de 20% 
das prescrições de antibióticos no hospital foram baseadas 
em relatórios claros de suscetibilidades de organismos dos 
laboratórios clínicos. A nossa equipa entrou em ação 
revelando o resultado de nossa pesquisa aos médicos e à 
administração do hospital e realizando treino e re-treino 
sobre a necessidade de uma boa administração de 
antibióticos no hospital. Hoje, a dependência dos relatórios 
de suscetibilidade do laboratório clínico melhorou muito. 
 
Conclusão 
 
Uma prática de PCI ideal é aquela em que os 
principais componentes de um programa de PCI são 
totalmente implementados. Infelizmente, o PCI na 
maioria das unidades sanitárias da maioria dos países 
em desenvolvimento ainda não atingiu o estado ideal; 
portanto, esses hospitais correm o risco de ter 
ocorrências de surtos. Embora a prática PCI em 
NAUTH não seja ótima, ela ajudou a garantir um 
declínio lento, mas progressivo, de IACS. 
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Resumo 
 
A histoplasmose é uma infecção fúngica endémica que 
pode infectar tanto indivíduos imunocompetentes quanto 
imunocomprometidos. Devido aos sintomas clínicos 
inespecíficos, muitas vezes pode ser erróneamente 
diagnosticado como uma infecção de ocorrência mais 
comum, como a tuberculose. Neste relato de caso 
descrevemos a apresentação de uma jovem, recentemente 
diagnosticada com infecção por HIV, com extensas lesões 
faciais que foram positivas para histoplasmose em testes 
moleculares. Ela respondeu bem à terapia antifúngica. 
 
Introdução 
 
As espécies de histoplasmose que são patogénicas em 
humanos são H. capsulatum var capsulatum e H. 
capsulatum var duboisii. Anteriormente descrito como 
sendo principalmente endémico dos Estados Unidos da 
América (EUA), o fungo agora tem uma presença mundial 
com H. capsulatum var duboisii endémico na África 
ocidental e central1. Ambas as espécies, no entanto, 
ocorrem no continente africano. Este fungo dimórfico existe 
como um molde com hifas que produzem esporos ou 
microconídios no ambiente. Uma vez que um hospedeiro 
inala os microconídios, eles se transformam em leveduras 
nas partes mais quentes do corpo. As leveduras podem 
então se espalhar pelo corpo, resultando numa forma 
progressiva e disseminada da infecção1. 
 
As infecções fúngicas oportunistas podem causar 
morbidade e mortalidade significativas em pacientes com o 
sistema imunológico comprometido, como no vírus da 
imunodeficiência humana (infecção por HIV), pós-
transplante de órgãos sólidos, neoplasias hematológicas, 
tratamento com agentes imunossupressores, bem como 
em indivíduos com deficiências de linfócitos T e B. 2,3. 
 
Em crianças imunocompetentes, a doença pode, 
entretanto, ser assintomática, autolimitada e não necessitar 
de tratamento4. Estudos recentes mostraram que às vezes 
é difícil distinguir H. capsulatum de outros fungos 
dimórficos, nomeadamente espécies de Emergomycosis e 
existe uma sobreposição clínica considerável entre as duas 
infecções5. Descrevemos o caso de uma criança com 
sistema imunológico imunocomprometido que apresentou 
lesões cutâneas com resolução. 
 
Apresentação do caso: 
 
 
Uma menina de 9 anos foi transferida de um hospital 
regional para nossa unidade terciária de dermatologia com 
história de um mês de nódulos e úlceras faciais não 
cicatrizantes que não responderam ao tratamento com 
antibioterapia intravenosa e oral de amplo espectro. 
 

Três meses antes, o paciente foi admitido no hospital 
regional com pneumonia e convulsões. O diagnóstico de 
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi 
confirmado com ELISA HIV-1/2 positivo. A contagem de 
células T do agrupamento de diferenciação (CD4) na 
apresentação foi de 3 células/uL. As investigações para 
tuberculose pulmonar foram negativas (GeneXpert, 
auramina e cultura); teste de aglutinação em látex 
criptocócico sérico (CLAT) também foi negativo. Ela tinha 
uma carga viral elevada de citomegalovírus (CMV VL) de 
10.583 UI/ml (log 4). Ganciclovir intravenoso foi 
administrado para o tratamento de pneumonite associada 
ao CMV e a terapia antirretroviral (TARV) foi iniciada 
(abacavir, lamivudina e efavirenz). O efavirenz foi 
posteriormente alterado para dolutegravir de acordo com 
as normas de tratamento do HIV do Departamento 
Nacional de Saúde da África do Sul6. 

 
Ela foi encaminhada à clínica de dermatologia no nosso 
hospital terciário por lesões de pele na face,l que surgiram 
aproximadamente três meses após o início da TARV. Na 
apresentação inicial, as lesões cutâneas foram avaliadas 
como pápulas eritematosas com umbilicação central; 
nódulos com necrose central; e placas crostosas cheias de 
pus na face localizadas centralmente e 
predominantemente sobre o nariz e a ponte nasal. As 
pápulas com umbilicação central assemelhavam-se a 
grandes moluscos contagiosos. Lesões semelhantes 
também foram observadas no couro cabeludo, pescoço e 
braços, Figura 1a. O paciente neste momento foi suprimido 
virologicamente com uma carga viral de HIV (VL) de 40 
cópias/mL e uma contagem de células T CD4 melhorada 
de 276 células/uL. O uso prévio de antibióticos de amplo 
espectro não resultou em melhoria das lesões. Infecção 
fúngica profunda ou tuberculose cutânea foi considerada 
nos diagnósticos diferenciais. Foi realizada biópsia das 
lesões faciais. 

 
 
Figura 1: a – Pré-tratamento, b – após 1 semana de 
Anfotericina B, c – 6 meses em itraconozol (fotografias 
usadas com consentimento dos pais da criança) 
 
A histologia das lesões faciais biopsiadas mostrou 
ulceração e inflamação granulomatosa não necrosante 
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envolvendo a derme superficial e profunda. A coloração de 
ácido periódico de Schiff (PAS) foi negativa para elementos 
fúngicos e na coloração de Grocott, uma única levedura foi 
observada. A cultura da biópsia foi negativa para fungos. A 
amostra da biópsia foi encaminhada ao Instituto Nacional 
de Doenças Transmissíveis (NICD), laboratório de 
referência em Joanesburgo, África do Sul, onde um teste 
de reação em cadeia da polimerase (PCR) foi positivo para 
as espécies de Histoplasmose/Emergomicoses. Este 
ensaio experimental tem como alvo o gene de subunidade 
pequena mitocondrial no DNA fúngico. Uma radiografia de 
tórax normal e ecografia abdominal excluíram 
envolvimento de órgãos internos. Foi então feito um 
diagnóstico presuntivo de histoplasmose cutânea. 
 
A anfotericina B intravenosa (IV) foi iniciada enquanto se 
aguardava os resultados da biópsia e a Figura 1b mostra 
melhoria após sete dias de tratamento. As lesões faciais 
tornaram-se menos pustulosas e nodulares. Como 
resultado da rápida melhoria das lesões cutâneas, o 
itraconazol oral foi iniciado após uma semana de terapia 
intravenosa. Isso será continuado até completar um 
mínimo de 12 meses de terapia e permitir uma 
reconstituição imune adicional. A Figura 1c mostra o 
paciente com 6 meses completos de itraconazol e 
continuação de TARV. Infelizmente, há cicatrizes 
consideráveis no rosto devido à cicatrização das lesões. 
 
Discussão 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu as 
micoses profundas na sua lista de doenças tropicais 
negligenciadas das quais a histoplasmose é um exemplo. 
Numa revisão recente da histoplasmose infantil na África, 
apenas 44 casos, com idade média de 9 anos (variação: 1-
17 anos), foram descritos em todo o continente durante um 
período de 70 anos7. Da mesma forma, números baixos 
foram descritos numa revisão global de histoplasmose 
pediátrica (83 casos de 2000 a 2019) com a maioria dos 
casos relatados nos EUA3. A co-infecção pelo HIV foi 
encontrada em 6,8% (3/44) dos casos na África. 
 
As manifestações clínicas do H. capsulatum, 
nomeadamente doença pulmonar, doença disseminada, 
manifestações extrapulmonares envolvendo a pele, 
abcessos, ossos e articulações, bem como linfadenopatia 
generalizada, não são diferentes de outros processos 
patológicos mais frequentemente diagnosticados como a 
tuberculose e as neoplasias. Os sintomas podem ser 
inespecíficos. Portanto, não é incomum que o diagnóstico 
de histoplasmose seja tardio ou mal diagnosticado, levando 
ao aumento da mortalidade3,7. A co-infecção com 
tuberculose também ocorre, embora não seja tão comum 
em crianças7. Manifestações cutâneas têm sido descritas 
na infecção por H. capsulatum var duboisii. As lesões 
localizadas incluem inchaços, pápulas, abcessos 
superficiais e úlceras como no nosso paciente. As lesões 
cutâneas podem evoluir para as estruturas ósseas7. 
 
O padrão-ouro para o diagnóstico de histoplasmose é a 
evidência microbiológica da forma leveduriforme do 
organismo a partir de amostras de sangue, aspirado de 
medula óssea, escarro ou biópsia de tecido. A OMS 
recomenda o uso de testes de antígenos (sensibilidade 
95%, especificidade 97%) para o diagnóstico de 
histoplasmose disseminada em adultos infectados pelo 
HIV8. Outras formas clínicas de histoplasmose requerem 
investigações adicionais, como cultura, análise 
histopatológica ou teste de anticorpos. Testes moleculares 
estão disponíveis, mas há falta de consenso sobre a 
técnica e disponibilidade de serviços3,8. 
 
A anfotericina B lipossomal por duas semanas é 
recomendada nas primeiras uma a duas semanas da 
terapia, dependendo da resposta clínica. Se não estiver 
disponível, a desoxicolato anfotericina B é uma alternativa. 

Os efeitos colaterais da droga incluem toxicidade 
relacionada à infusão, nefrotoxicidade (menos com 
anfotericina B lipossomal), anormalidades eletrolíticas e 
anemia. A fase de indução é seguida por uma fase de 
manutenção com itraconazol, até completar pelo menos 12 
semanas9. Em pacientes com histoplasmose disseminada 
e naqueles imunocomprometidos particularmente com 
infecção por HIV, a fase de manutenção é prolongada para 
12 meses8,9. Sempre que possível, os níveis sanguíneos 
de itraconazol devem ser obtidos para garantir a exposição 
adequada ao medicamento. 
 
O nosso doente apresentou-se três meses após o início do 
TARV e houve supressão virológica com alguma 
recuperação da contagem de CD4 na altura. Este paciente 
pode ter tido um caso de síndrome inflamatória de 
reconstituição imune (SIRI) associada à histoplasmose. 
Num estudo da Guiana Francesa entre adultos vivendo 
com HIV, a taxa de SIRI associada à histoplasmose 
mostrou ser baixa em 0,74 casos por 1.000 pessoas 
infectadas por HIV/Ano. O tempo médio para sintomas de 
SIRI após o início de TARV foi de 11 dias (intervalo 7-40), 
embora a revisão da literatura tenha revelado um tempo 
médio de 51 dias (intervalo 21-69)10. 
 
Em conclusão, a histoplasmose pode ser sub-
diagnosticada nas crianças, e deve ser considerada se não 
há uma resposta ao tratamento de doenças mais 
frequentes, tais como a tuberculose.  
 
Considerações Éticas 
 
O consentimento informado por escrito foi obtido dos pais 
da criança para o uso das fotografias. A aprovação ética foi 
obtida do Comité de Ética em Pesquisa dos Hospitais Frere 
e Cecelia Makiwane (FCMHREC/A0101/2021). 
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Resumo 
 
A colangiopatia da SIDA é uma síndrome que ocorre na 
HIV/SIDA com imunossupressão avançada. Caracteriza-se 
pela obstrução da árvore biliar por infecção oportunista e 
pode ter complicações, incluindo insuficiência hepática. 
Pacientes com essa condição podem ter risco aumentado 
de mau desfecho da infecção oportunista. A terapia 
antirretroviral é fundamental para prevenir esta condição. 
Devido à escassez de literatura sobre colangiopatia da 
SIDA na infância com o advento da terapia antirretroviral, 
um caso de colangiopatia da SIDA é descrito e a literatura 
relevante foi revista. 
 
Introdução 
 
A doença hepatobiliar na infecção pelo HIV é comum, 
ocorrendo em mais de metade dos pacientes com infecção 
por HIV.1,2 Isso pode ocorrer devido aos efeitos diretos do 
próprio HIV, infecção oportunista em pessoas 
imunossuprimidas, coinfecção com hepatite B ou C, 
neoplasias relacionadas com o HIV, medicamentos 
antirretrovirais ou medicamentos usados para tratar 
infecções oportunistas associadas. Uma patologia 
observada em pacientes com imunossupressão avançada 
é a colangiopatia da SIDA. Esta é uma síndrome 
caracterizada por obstrução da árvore biliar e lesão 
hepática associada. Na era pré-terapia antirretroviral, isso 
estava presente em cerca de 26-46% dos pacientes com 
SIDA.1 Muitos casos foram relatados em adultos desde o 
primeiro caso publicado em 1983,3 mas existe 
notavelmente menos literatura para casos pediátricos. Esta 
condição segue a infecção da árvore biliar e inflamação por 
infecção oportunista, principalmente Cryptosporidium 
parvum, Citomegalovírus (CMV), Histoplasma capsulatum, 
Microsporidia e, em alguns casos, complexo 
Mycobacterium avium.1,4 A inflamação crónica desses 
agentes pode levar a estenoses do trato biliar seguidas de 
colestase . O CMV também pode levar a lesão vascular 
causando isquemia da árvore biliar. 
 
Os sintomas típicos na apresentação são dor no quadrante 
superior direito, febre e diarreia. Sinais e sintomas menos 
comuns incluem icterícia e vómitos. Isso geralmente se 
apresenta em pacientes com contagem absoluta de CD4 
<100 células/uL.5,6 Os sinais e sintomas podem se 
sobrepor aos de múltiplas patologias da SIDA, doença 
avançada. 
  
Com o advento da terapia antirretroviral, a ocorrência de 
colangiopatia da SIDA diminuiu substancialmente.5,7 A 

maior parte da literatura sobre essa patologia é em adultos, 
portanto, há escassez de conhecimento dessa síndrome 
para crianças com infecção porHIV. Neste relato, um caso 
pediátrico é descrito e a literatura relevante foi revista. 
 
Relato de caso 
 
Um menino de oito anos foi hospitalizado num hospital 
terciário em Malawi com um histórico de cinco dias de dor 
abdominal no quadrante superior direito, vómitos, diarreia 
e febre. Não houve hematemeses. Quinze dias antes, ele 
havia recebido alta do hospital onde estava internado, com 
diagnóstico de malária grave e suposta sepsis. Neste 
internamento prévio foi identificado como um paciente com 
infecção por HIV que havia abandonado a terapia 
antirretroviral (TARV) e o tratamento para possível 
tuberculose (TB) há dois anos. Na alta hospitalar, o 
tratamento da TB e a TARV foram reiniciados. 
 
O exame físico na re-hospitalização revelou icterícia, febre, 
sensibilidade abdominal no quadrante superior direito e 
hépato-esplenomegalia. Não havia sinais de aumento do 
esforço respiratório ou quaisquer características de 
insuficiência respiratória. Devido a preocupações de 
hepatite induzida por drogas ARVs e tratamento de TB, 
esses medicamentos foram interrompidos. A ecografia 
abdominal revelou hépato-esplenomegalia, ascite leve e 
espessamento do ducto biliar comum e parede da vesícula 
biliar com lodo da vesícula, mas sem dilatação dos ductos 
extra-hepáticos ou intra-hepáticos. Antibióticos de amplo 
espectro foram administrados devido ao diagnóstico 
diferencial de sepsis e possível colangite. 
 
O hemograma completo mostrou hemoglobina de 4,4g/dL, 
MCV 77,9fL (71-95), leucócitos de 14.300 células/uL e 
plaquetas de 95.000 células/uL. Uma transfusão de sangue 
foi administrada para a anemia. Os testes sorológicos para 
hepatite B e hepatite C foram negativos. Os testes da 
função hepática são relatados na Tabela 1. A tendência 
dos testes de função hepática inicial e de 
acompanhamento é mostrada na tabela 1, com uma 
tendência refletindo a doença hepática colestática. Os 
testes da função renal sérica foram normais na 
hospitalização. 
 
Tabela 1: Resultados dos testes de função hepática 
 

Date (DD/MM) 15/09 20/09 26/09 

ALP 
(42-98 u/L) 

215.7 460 495 

GGT 
(8-78 u/L) 

41.7 233 291.5 

TB 
(<2.0 mg/dL) 

4.8 22.5 25.7 

DB 
(0.2-0.5 mg/dL) 

3.7 - 16.3 

AST 
(≤ 35 u/L) 

122.4 - 24.1 

ALT 
(≤ 45 u/L) 

23 - 7.8 

Albumin 
(3.9-5.0mg/dL) 

1.9 1.6 1.8 

ALP, alkaline phosphatase; ALT, alanine transaminase; AST, 
aspartate transaminase; DB, direct bilirubin; GGT, gamma-glutamyl 
transferase; TB, total bilirubin 

 
Com a avaliação da icterícia obstrutiva, uma nova ecografia 
abdominal foi realizada com achados relatados 
semelhantes ao exame inicial. Na segunda semana de 
internamento, ele desenvolveu dispneia, necessitando de 
administração de oxigénio via pronga nasal para manter a 
saturação periférica ideal de oxi-hemoglobina. O paciente 
apresentou evolução clínica com sinais e sintomas 
progressivos de icterícia, dor no quadrante superior direito, 
febre e desenvolvimento de edema. Na segunda semana 
de internamento, com características crescentes de 
doença hepática colestática e com abandono prévio de 
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TARV, foi sugerido como diagnóstico a colangiopatia da 
SIDA. 
 
Devido ao agravamento da dor abdominal, foi iniciada 
medicação anti-inflamatória não esteroidal. Clinicamente, a 
icterícia, dor abdominal e edema continuaram a piorar 
acompanhados pelo desenvolvimento de insuficiência 
renal aguda (uréia 234 mg/dL (20-40). Foi feito diagnóstico 
clínico de síndrome hepatorrenal. O paciente acabou por 
falecer após o desenvolvimento de insuficiência 
respiratória, confusão e depressão progressiva do nível de 
consciência. No momento da morte, nem o tratamento da 
TB nem a TARV foram recomeçados. O paciente morreu 
na segunda semana de internamento antes de realizar 
exames microbiológicos para causas comuns de 
colangiopatia da SIDA. Não foi realizada autópsia, e o 
paciente faleceu dois dias após o diagnóstico clínico de 
colangiopatia da SIDA. 
 
Discussão 
 
A doença hepatobiliar é comum na SIDA2  ,  entre esta, a 
colangiopatia da SIDA. Isso ocorre em casos de 
imunossupressão avançada por SIDA e está associado a 
infecções oportunistas do trato gastrointestinal,1 mais 
frequentemente  por Cryptosporidium parvum e CMV.5,7 

Inflamação crónica, apoptose epitelial, disfunção 
relacionada à infecção oportunista do esfíncter de Oddi e 
lesão isquémica resultam em estenose da árvore biliar, por 
sua vez, levando à obstrução biliar e dano hepático 
colestático e insuficiência.1,5 A inflamação epitelial biliar de 
longo prazo pode levar a alterações displásicas. Os 
pacientes com colangiopatia da SIDA têm um risco 
aumentado de morbidade e mortalidade devido a infecções 
oportunistas associadas e insuficiência hepática. 
 
Uma abordagem diagnóstica para a colangiopatia da SIDA 
é baseada na suspeita clínica, testes de função hepática e 
de imagem alterados, sugerindo doença hepática 
colestática.1,5 As modalidades de imagem para refletir as 
características dessa patologia incluem ecografia, 
tomografia computadorizada (TAC), 
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica ( CPRE) e 
colangiopancreatografia por ressonância magnética 
(CPRM). Esses exames de imagem podem revelar padrões 
de estenose multifocal e dilatação segmentar da árvore 
biliar com padrões que podem ser categorizados em 
estenose papilar, colangite esclerosante intra-hepática 
e/ou extra-hepática ou estenose do ducto biliar comum.5 O 
espectro da colangiopatia da SIDA varia de assintomática 
a casos sintomáticos. Os sintomas de dor abdominal 
intensa são tipicamente associados à necrose papilar, 
enquanto a dor abdominal leve a moderada ocorre com 
colangite esclerosante.5,8 
 
O paciente do nosso caso apresentava características 
clínicas de dores abdominais no quadrante superior direito, 
febre e vômitos no contexto de SIDA com doença 
avançada secundário à falta de TARV. No advento da 
TARV, casos de colangiopatia da SIDA são vistos em 
casos de baixa adesão à TARV, resistência à TARV ou 
pacientes virgens de TARV.1 As investigações laboratoriais 
refletiram doença colestática, enquanto a ecografia 
abdominal não revelou as características típicas dessa 
patologia. O ultrassom é normalmente recomendado como 
a modalidade de imagem de primeira linha para identificar 
quaisquer anormalidades. A TAC de abdómen não foi 
possível para este paciente devido à falha do equipamento 
de TAC naquele momento. As imagens de CPRM e CPRE 
da árvore biliar não estão disponíveis na unidade onde o 
paciente foi hospitalizado, portanto, essa foi uma limitação 
na avaliação desse paciente. No entanto, os resultados dos 
exames clínicos e laboratoriais foram sugestivos de 
colangiopatia da SIDA. 
 

A colangiopatia da SIDA tem limitado o sucesso terapêutico 
com a terapia médica. O tratamento para Cryptosporidium 
parvum, CMV ou outros agentes etiológicos oportunistas 
tem limitado ou nenhum efeito sobre esta condição.5 
Intervenções cirúrgicas como a esfincterotomia 
endoscópica têm sido relatadas para diminuir a dor e 
reduzir a dilatação biliar. Infelizmente, tais intervenções 
cirúrgicas raramente estão disponíveis em países de baixa 
e média renda que simultaneamente apresentam altas 
taxas de infecção por HIV. O ácido ursodesoxicólico é 
recomendado para melhorar os sintomas e alterações nos 
testes de função hepática em casos de colestase intra-
hepática.1 Os principais medicamentos demonstrados para 
prevenir e reduzir o quadro clínico da colangiopatia da 
SIDA são a TARV. Apesar de reduzir as características 
clínicas e laboratoriais da doença, a TARV não reverte a 
colangite esclerosante que já se desenvolveu. 
 
A colangiopatia da SIDA está associada a alta 
mortalidade.1 Isso pode ser devido à insuficiência hepática 
colestática ou à coexistência de infecções oportunistas no 
SIDA avançado. Com obstrução biliar pode desenvolver-se 
colangite bacteriana sobreposta.9 Neste paciente, sepsis 
ou outras infecções oportunistas possivelmente levaram à 
descompensação e óbito. A possível sepsis e/ou a 
administração de anti-inflamatórios não esteroidais podem 
ter contribuído para o desenvolvimento hospitalar da 
síndrome hepatorrenal, complicação desafiadora com altas 
taxas de morbimortalidade que pode ser desencadeada por 
contração do volume intravascular, sepsis e medicamentos 
nefrotóxicos.10 
A colangiopatia da SIDA é uma patologia desafiadora que 
se desenvolve na imunossupressão avançada do SIDA 
secundária à infecção oportunista na árvore hépato-biliar. 
O reconhecimento desta condição em pacientes infectados 
por HIV virgens de TARV ou pouco aderentes à TARV é 
necessário. Com chances limitadas de melhorar o 
resultado do caso, tratando infecções oportunistas 
associadas, o início precoce e a adesão à TARV continuam 
sendo fundamentais na prevenção da morbidade e 
mortalidade em pacientes com colangiopatia por SIDA e 
outras doenças hepato-biliares em SIDA 
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Os objetivos desta mini-revisão foram resumir os 
resultados de ensaios clínicos que exploraram a redução 
da duração do tratamento da tuberculose sensível a drogas 
(TB) e as implicações deste corpo de pesquisa para a 
prática clínica pediátrica. 
 
Estudos para adultos 
 
Três ensaios clínicos randomizados principais publicados 
em 2014, testaram se o regime de 6 meses existente para 
o tratamento da tuberculose pulmonar, suscetível a 
medicamentos (PTB) em pacientes adultos maiores de 18 
anos, pode ser substituído por um regime mais curto. 
Quatro regimes de 4 meses contendo fluoroquinolona 
foram avaliados nestes ensaios. Infelizmente, esses 
regimes de 4 meses mostraram-se inferiores ao regime de 
6 meses existente.1-3 
 
Uma re-análise agrupada dos dados a nível de paciente, 
dos três estudos, mostrou que, apesar de não atingir uma 
não inferioridade, aproximadamente 80% dos pacientes 
tratados com qualquer um dos regimes de 4 meses 
contendo fluoroquinolona foram curados. Nos participantes 
dos regimes experimentais de 4 meses, a baciloscopia de 
3+ (comparada com a negativa) e a infecção por HIV foram 
os dois fatores de base mais importantes para o resultado 
desfavorável. Contudo, quando variáveis de tratamento 
foram adicionados à análise de fatores de risco, a não 
adesão emergiu como o fator de risco mais significativo 
para desfecho desfavorável. Da mesma forma, em 
participantes que receberam o regime de 6 meses, a 
infecção por HIV foi o maior fator de risco, de base, para 
um desfecho desfavorável e a não-adesão foi o fator de 
risco de tratamento mais significativo para o desfecho 
desfavorável.  
 
Além disso, em participantes com um fenótipo de doença 
mínima, definido como um grau de positividade na 
baciloscopia de escarro <2+ ou doença não cavitária (47% 
da população do estudo), os regimes de 4 meses 
mostraram-se não inferiores ao regime padrão de controle 
de 6 meses, sugerindo que pacientes com este fenótipo 
podem ser curados com um regime de quatro meses. Por 
outro lado, naqueles com um fenótipo de difícil tratamento 
definido como esfregaço 3+ e doença cavitária (34% da 
população do estudo), os regimes de 4 meses resultaram 
inferiores ao regime de 6 meses. Em conjunto, esses 

resultados sugeriram que uma abordagem estratificada 
para o tratamento de TP suscetível a drogas em pacientes 
adultos deve ser explorada, pois um regime de tratamento 
de 4 meses pode ser eficaz para uma proporção 
considerável de adultos com T P.4 
 
 
Um ensaio aberto, de não inferioridade, mais recente, de 
fase 3, realizado em adolescentes e adultos com TP 
suscetível a drogas, com 12 anos de idade ou mais, 
comparou dois regimes de tratamento de 4 meses com o 
regime padrão de 6 meses para adolescentes e adultos. Os 
dois regimes experimentais foram (1) um regime de 
rifapentina no qual a rifapentina substituiu a rifampicina, 
onde a fase intensiva incluiu quatro medicamentos 
administrados por um período de 2 meses e a fase de 
manutenção incluiu 2 medicamentos administrados por 
mais 2 meses e (2) um esquema de rifapentina-
moxifloxacina em que a rifapentina substituiu a rifampicina, 
a moxifloxacina substituiu o etambutol, a fase intensiva foi 
composta por quatro medicamentos (rifapentina, 
isoniazida, pirazinamida e moxifloxacina) administrados 
por dois meses e a fase de manutenção composta por três 
medicamentos (isoniazida, rifapentina e moxifloxacina) 
administrados por mais dois meses. A não inferioridade foi 
confirmada na comparação dos regimes de rifapentina-
moxifloxacina e controle. No entanto, o regime de 
rifapentina mostrou-se inferior ao regime de controle. O 
interessante é que 73% dos mais de 2.300 participantes 
apresentavam cavidades na radiografia de tórax. Esses 
resultados mostraram que o regime de rifapentina-
moxifloxacina de 4 meses é tão eficaz quanto o regime 
padrão de 6 meses e sugerem que esse regime de 
rifapentina-moxifloxacina de quatro meses pode ser usado 
no tratamento de TP não grave e TP grave em 
adolescentes e adultos.5 
 
Resultados de um estudo pediátrico recentemente 
publicado 
 
Um ensaio aberto, de não inferioridade, que foi conduzido 
em três países africanos designou aleatoriamente mais de 
1.200 crianças com menos de 16 anos de idade com 
tuberculose sintomática não grave, para 4 meses ou 6 
meses de tratamento antituberculose padrão de primeira 
linha. TB não grave ou mínima incluiu (1) TB de gânglio 
linfático extratorácico, (2) TB de gânglio linfático 
intratorácico não complicado (hilar), (3) anormalidade 
parenquimatosa mínima ou ausente na radiografia de tórax 
e (4) baciloscopia negativa em aspirado gástrico ou outra 
amostra respiratória. Foram excluídos pacientes com TB 
cavitária, TB miliar, obstrução significativa das vias aéreas, 
derrame pleural complexo e outras formas de TB 
extrapulmonar. O desfecho primário foi estado 
desfavorável em 72 semanas, definido como um composto 
de eventos de TB (falência de tratamento, troca ou reinício 
da medicação antituberculose e recorrência da TB), perda 
de seguimento durante o tratamento ou morte por qualquer 
causa. Para obter mais informações sobre a metodologia 
do estudo, consulte o protocolo e as publicações do 
estudo.6,7 

 
Na análise primária, o regime de tratamento de 4 meses 
mostrou-se não inferior ao regime padrão de 6 meses. 
Todas as análises secundárias foram consistentes com a 
análise primária. Além disso, o desfecho primário de 
segurança (eventos adversos de grau 3 ou superior 
durante o tratamento até 30 dias após o tratamento) gerou 
incidências semelhantes nos dois grupos de tratamento.7 
 
Em conclusão, este ensaio fundamental demonstrou que a 
duração do tratamento da maioria das crianças com TB 
suscetível a drogas com baciloscopia negativa pode ser 
reduzida para 4 meses usando formulações de drogas 
antituberculose de primeira linha existentes. 
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Implicações para a prática pediátrica 
 
As diretrizes de manejo da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) publicadas em 21 de março de 2022 agora 
recomendam que crianças e adolescentes entre 3 
meses e 16 anos com TB não grave e sem suspeita de 
TB multirresistente/resistente à rifampicina sejam 
tratados com um regime de tratamento de 4 meses 
compreendendo isoniazida, rifampicina, pirazinamida 
+/- etambutol por 2 meses seguido de isoniazida e 
rifampicina por 2 meses. 
 

A tuberculose não grave inclui 
 
• TB de gânglio linfático periférico 
• TB de gânglio linfático intratorácico sem compressão das 
vias aéreas 
• Derrame pleural de TB não complicada 
• Doença paucibacilar, não cavitária, confinada a um lobo 
dos pulmões e sem padrão miliar 

 
Existem considerações/precauções importantes 
relacionadas a esta recomendação da OMS, incluindo: 

• Para crianças e adolescentes vivendo com 
infecção pelo HIV (CAVHIV) e com TB não 
grave, a análise de subgrupo dos dados do 
estudo SHINE mostrou que o regime de 4 meses 
não foi inferior ao regime de 6 meses. No 
entanto, apenas uma pequena proporção de 
crianças com imunossupressão grave foi 
incluída nesta análise de subgrupo. Assim, 
devido aos dados de eficácia limitados, CAVHIV 
com TB não grave deve ser cuidadosamente 
monitorados, particularmente aos 4 meses de 
tratamento da TB, e se houver evidência de 
doença residual da TB, a duração do tratamento 
da TB deve ser estendida para pelo menos 6 
meses . 

• Havia muito poucas crianças com desnutrição 
aguda grave (DAG) no estudo SHINE para 
realizar uma análise de subgrupo. Assim, 
recomenda-se que crianças com DAG e TB não 
grave recebam 6 meses de tratamento para TB. 

• Lactentes <3 meses e/ou peso corporal <3 kg 
não foram incluídos no estudo SHINE. Portanto, 
bebês de 0 a 3 meses com TB não grave devem 
receber 6 meses de tratamento para TB. 

• Crianças tratadas para TB nos últimos dois 
anos não foram elegíveis para inclusão no 
estudo SHINE. Se eles desenvolverem mais 
episódios de TB, esses episódios adicionais 
devem ser tratados com um regime de 6 meses 
de TB. 

• A radiografia de tórax é necessária para avaliar 
a gravidade da TB intratorácica. Em ambientes 
sem acesso a radiografia de tórax, a OMS 
sugere que pode ser possível usar critérios 
clínicos para avaliar a elegibilidade para o regime 
mais curto, consulte o Manual Operacional de 
Manejo da Tuberculose em Crianças e 
Adolescentes.9 

• Em crianças e adolescentes com TB não grave e 
que vivem em ambientes com alta prevalência 
de HIV e/ou alta prevalência de resistência à 
isoniazida, a fase intensiva do tratamento da TB 
deve incluir etambutol. 

• Outra consideração para adolescentes maiores 
de 12 anos é que, agora, condicionalmente 
recomendada pela OMS, está o regime de 
tratamento de 4 meses que consiste em 
isoniazida, rifapentina, pirazinamida e 
moxifloxacina por 2 meses seguido de 
isoniazida, rifapentina e moxifloxacina por mais 2 
meses. Conforme discutido anteriormente, este 
regime mostrou-se não inferior ao regime padrão 
de 6 meses num ensaio clínico publicado 
recentemente.5 

Conclusão 
 
Esses desenvolvimentos anunciam o início de um período 
interessante para o tratamento da TB infantil. Os 
programas nacionais de TB precisam de decidir até que 
ponto o tratamento de curta duração da TB é 
implementado. Além disso, os ensaios recentemente 
publicados nos quais as novas recomendações da OMS se 
baseiam devem estimular mais pesquisas para refinar o 
tratamento de curta duração da TB e regimes de 
tratamento de TB ainda mais curtos para adultos e crianças 
com TB sensível a medicamentos.  
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