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 INTRODUÇÃO 

Um terço da população mundial tem tubercu
lose latente, segundo Organização Mundial de 
Saúde. As pessoas infetadas apresentam um 
ris co de 10% de desenvolverem doença.(1) A tu
berculose (TB) genitourinária é a segunda for
ma mais frequente de TB extrapulmonar (TBEP), 
com >90% dos casos diagnosticados em países 
em desenvolvimento.(2) Nos países desenvol
vi dos 2 a 10% dos doentes com TB pulmonar 
têm também TB genitourinária (TBGU).(3) Qual
quer micobactéria pode causar doença renal, 
sendo a mais frequente o Mycobacterium tu
berculosis, isolado em 80 – 95% dos casos de 
TBGU.(4)

 Resumo 

A tuberculose (TB) genitourinária parece ser a segunda forma mais frequen
te de TB extrapulmonar. Apresentase o caso de mulher, 78 anos, hiperten
sa, com insuficiência renal crónica (IRC) e doença poliquistica renal (DPR). 
Sem antecedentes de TB. Em 02/2011 com diarreia crónica, vómitos, ema
grecimento e astenia. Agravamento da IRC, anemia, PCR e VS elevadas, hi
poproteinemia, e proteinuria nefrótica. Radiografia do tórax normal; TC ab
dominopélvica e renal: quistos biliares e renais; rins com diminuição da 
diferenciação parenquimosinusal e focos de nefrocalcinose à esquerda. 
Colonoscopia, endoscopia digestiva alta com biópsias e trânsito do intestino 
delgado normais. Estudos de doença celíaca, amiloidose ou mieloma múlti
plo negativos. Posteriormente cultura de urina identifica Mycobacterium 
tu berculosis complex. Inicia antituberculosos e hemodiálise. Trânsito intesti
nal normalizado após antituberculosos. Concluise por TB urinária (TBU) e 
provável TB intestinal (TBI). Os autores pretendem alertar para situações de 
TBU, em que as manifestações são muitas vezes inespecíficas, sendo ne ces
sário elevada suspeição clínica.

 Abstract 

Urogenital tuberculosis (TB) seems to be the second most common form of 
extrapulmonary TB. We report the case of a female, 78, hypertensive, with 
chronic renal failure (CKD) and polycystic kidney disease. Without a history 
of TB. In 02/2011 chronic diarrhea, vomiting, weight loss and asthenia. Wor
sening of CKD, anemia, elevated CRP and VS, hypoproteinemia, nephrotic 
proteinura. Chest X ray: normal; Abdominopelvic and kidney TC: biliary and 
renal cysts; kidney with decreased parenchymalsinus differentiation and left 
nephrocalcinosis spots. Colonoscopy, upper gastrointestinal endoscopy with 
biopsies and intestinal transit: normal. Celiac disease, multiple myeloma and 
amyloidosis studies: negative. Later, urine culture identifies Mycobacterium 
tuberculosis complex. Starts antituberculosis drugs and hemodialysis. Intes
tinal transit normalizes with antituberculosis drugs. We conclude by urinary 
TB and likely intestinal TB. The authors wish to alert to the situations of uri
nary TB, where manifestations are often nonspecific, requiring high clinical 
suspicion.
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 CASO CLÍNICO

Mulher de 78 anos. Antecedentes de hiperten
são arterial diagnosticada há 20 anos, insufi
ciência renal crónica (IRC), estadio 4, e doença 
poliquistica renal (DPR). Sem antecedentes pes
soais ou contatos com tuberculose. Irmã com 
DPR e IRC. Observada em 02/2011 por diarreia 
com 3 meses de evolução (8 dejeções liquidas/ 
dia), vómitos aquosos, astenia e emagrecimen
to. Sem febre, dor abdominal, sintomatologia 
res piratória ou urinária.
Ao exame físico: pálida, desidratada, emagreci
da e hipertensa. Sem edema periférico. Analiti
camente (Quadro I): IRC agravada, anemia, pro  
teína C reactiva (PCR) e velocidade de sedimen

tação (VS) elevadas, hipoproteinemia e protei
nuria nefrótica. TC abdominopélvica: quistos 
biliares e renais, rins com diminuição da dife
renciação parenquimosinusal; pâncreas sem 
al terações. Colonoscopia, endoscopia digestiva 
alta com biópsias, trânsito do intestino delgado 
e radiografia do tórax sem alterações. Despis
tadas doença celíaca, amiloidose, mieloma múl
tiplo ou vasculites. Exames microbiológicos de 
fezes e pesquisa de bacilos álcool ácido resis
tentes (BAAR) na urina negativos, tal como a 
prova tuberculínica (TUB). Dois meses depois 
cultura de urina positiva para micobactérias. 
Iniciou antituberculosos. Evolução para IRC ter
minal, iniciando hemodiálise. Efetuada TC renal 
com contraste (Figura 1): focos de nefrocalcino
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se renal; sem hidronefrose. Posterior identifi
cação de Mycobacterium tuberculosis (MT) na 
urina. Simultaneamente, normalização do trân
sito intestinal após início dos antituberculosos. 
Concluiuse pelos diagnósticos de TB urinária, 
IRC terminal  multifactorial e anemia de doença 
crónica. Dada a resolução da diarreia crónica 
considerouse como provável diagnóstico asso
ciado tuberculose intestinal.

 DISCUSSÃO

Na TB urinária, o rim é habitualmente infetado 
por disseminação dos bacilos por via hema

togénica a partir do foco primário, nos pulmões (8 
a 15% desenvolve TBGU) e/ ou intestino, ou após 
reativação da doença, ou ainda na doença miliar.(5) 
Os sintomas desenvolvemse de forma insidio
sa, similares a infeção urinária baixa (disúria ou 
hematúria) provocada por outros agentes. Ra
ramente existem sintomas “clássicos” da TB (fe
bre vespertina, sudorese nocturna ou emagre
cimento). Alguns doentes são assintomáticos 
do ponto de vista urinário (3240% dos casos), 
e as alterações urinárias são um achado inci
dental.(1,4) Na história clínica existem fatores 
que aumentam a suspeição: contato com indi
víduos infetados; história de TB, curada ou ati

va; infeções do trato urinário (ITUs) recorrentes, 
resistentes a antibioterapia; ITUs com disúria 
per sistente; piúria “estéril”.(1) Habitualmente as 
lesões (granulomas) surgem nos rins, e progri
dem para os ureteres e bexiga. A doença gra
nulomatosa renal inicial é responsável pela piú
ria, proteinúria, hematúria e perda de função 
renal. Em >90% dos casos há piúria “estéril” e 
hematúria microscópica; a proteinuria e cilin
dros urinários são raros, e a creatinina plas má
tica é habitualmente normal, excepto quando o 
diagnóstico é numa fase tardia.(4) Desse ponto 
de vista a nossa doente apenas tinha protei nú
ria e IRC multifatorial. 

Estudo analítico Resultado Valores de referência

Hb(g/dL)/Ht (%) 
(Valores prévios 
7 meses antes) 

11.6/36.3
9,4/28,8 13,217,2/41,051,0

VGM (fL)/MCHC (g/dL) 90,9/32,6 80,196,1/31,735,7

Leucócitos (109/L
    Neutrófilos (%109/L)
    Linfócitos (%109/L)

6.660
55,7%3.710
23,9%1.590

 4 00010 000
55,075,0

1733

Plaquetas (109/L) 221 150400

Ureia/Creatinina (mg/dL) 
(Valores prévios 
7 meses antes) 

159/2,25
141/4,26 1743/0,81,3

Sódio/Potássio (mmol/L) 141/5 136145/3,55,1

Cálcio/Fósforo (mg/dL) 7,8/5,2  8,610,3/2,5/4,9

Glicose(mg/dL) 70  70110

Proteína C reactiva (mg/dL)/Ve
locidade de sedimentação (mm)

8,28/>140 0,010,82/<8

AST/ALT (UI/L) 16/10 835/1045

GGT/FA (UI/L) 62/7 <38/30120

Desidrogenase lática (UI/L) 166 110295

Bilirrubina Total (mg/dL) 0,36 0,31,2

Taxa de protrombina (%)/ INR 81/1,17 

Imunoglobulinas
A/G/M (mg/dL)

171/407/67 60400/7001600/40230

Cadeias leves Kappa/Lambda 116/85 170370/90210

Proteínas totais/Albumina (g/dL) 4,9/2,4 6,48,2/3,55,2

Electroforese de proteínas Sem pico monoclonal 

Imunofixação sérica de 
proteínas

Sem alterações 

Anticorpos antiglia dina, 
antiendomisio e antitrans
glutaminase

Negativos 

Anticorpos antinucleares 
(ANA) e antineutrophil 
cytoplasmic (ANCA)

Negativos 

Ferro (ug/dL)/Capacida de total 
de fixação de fer ro (ug/dL)/
Ferritina (ng/mL)

9/168/142,7 70180/250425/4,63204

Estudo analítico Resultado Valores de referência

Ácido fólico (ng/mL)/
Vitamina B12 (pg/mL)

10,7/632 2,3417,56/187883

Colesterol total/
Triglicerídeos (mg/dL)

128/57 <200/37150

Mielograma
Medula óssea com

celularidade aumentada


Ácido úrico (mg/dL) 6,8 2,66,0

Título ASO (UI/mL) 17 Positivo >200

Serologias HIV/ HVB/ HVC Não reativas 

VDRL Não reativo 

Reações de Wright e Widal Negativas 110295

Gasometria venosa:
    pH
    pCO2 (mHg)
    HCO3 (mmol/L)

7,28
28,9
13,5

7,357,45
3545
2128

Urina II:
    pH
    Proteinuria (mg/ dL)
    Leucócitos (/uL)

5,5
300
11





Proteinuria 24h (mg/24h) 3991 < 300mg/24h

Doseamento de cadeias leves 
na urina

Normal 

Imunofixação urinária Negativa 

Coprocultura, virulógico 
(adenovirus e rotavirus) e 
parasitológico de fezes
(3 amostras)

Negativos 

Hemoculturas
(3+3 amostras)

Negativas 

Urocultura Negativa 

Micobacteriológico de urina 
(LowensteinJensen e Bactec 
MGIT)

Positivo: Mycobacterium 
tuberculosis complex

Sensível a isoniazida, rifampici
na, etambutol, pirazi namida e 

estreptomicina



QUADRO I - Estudo analítico da doente.
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As queixas urinárias baixas surgem quando há 
envolvimento dos ureteres e bexiga. Numa fase 
avançada da doença surge uropatia obstrutiva 
e disfunção renal irreversível. A ecografia, TC e 
RM mostram alterações grosseiras dos ureteres 
(zonas de estenose e áreas de dilatação), volu
me vesical reduzido, hidronefrose e rins peque
nos. A TC renal com contraste permite comple
mentar a UIV e é útil em estadios mais avan çados 
da doença, permitindo avaliar a morfologia, fun
ção renal e deteção de calcificações ou espes
samentos das paredes dos ureteres e bexiga. 
Em doentes com TB renal ou urinária, crónica 
ou tratada, podem verificarse calcificações re
nais, mesmo nas radiografias convencionais.(5) 
No caso apresentado a TC renal evidencia focos 
de nefrocalcinose no rim esquerdo. A UIV per
mite avaliar a extensão e gravidade da doen ça, 
pode mostrar distorção calicial ou cavidades 
sugestivas de lesões da TB e perda de função 
renal.(1) Em doentes com alterações ureterais 
bi laterais, a progressão da doença leva a dimi
nuição significativa da taxa de filtração glome
rular, culminando em doença renal terminal.(6,8)

A confirmação diagnóstica da TBGU é feita 
quan do se identifica o MT, o que acontece em 
apenas metade dos doentes. Na suspeita de TB 
renal, a análise micobacteriológica de três amos
tras da primeira urina da manhã, do jacto mé
dio, colhidas em três dias consecutivos, é acon
selhada. O exame cultural é aquele que assume 
maior importância diagnóstica, uma vez que o 
exame directo da urina é habitualmente nega
tivo.(9) Alguns estudos sugerem a polymerase 
chain reaction (PCR) como um método sensível 
(2593%) e altamente especifico (95100%) pa
ra deteção de MT.(6) No caso exposto também 
os exames diretos foram negativos e o cul tural é 
que permitiu diagnosticar a TB urinária. Salien

tase a demora no resultado da cultura, apenas 
positiva ao fim de 7 semanas. 
Outra forma de diagnóstico é a cistoscopia, que 
permite visualizar e fazer biópsia das lesões, de
monstrando granulomas com necrose caseo sa.(1) 
Nos doentes com suspeita de TB renal devem 
pro curarse lesões pulmonares como nódulos ou 
cavitações. As alterações radiológicas estão pre
sentes em apenas um terço dos casos. Em 88% 
dos doentes a prova TUB é positiva.(4) Tam bém na 
nossa doente não existiam alterações radiológi
cas pulmonares, sendo a prova TUB negativa.
O objetivo do tratamento é preservar o parên
quima e a função renal, e gerir as comorbili
dades do doente. O tratamento da TB urinária 
é semelhante à pulmonar.(4,7) Considerase que 
na doente apresentada, além da HTA e da doen
ça poliquistica renal, a tuberculose urinária con
tribuiu para a IRC terminal. O diagnóstico e o 
tratamento da TB não evitaram a perda irre
versível da função renal e o consequente início 
de hemodiálise. 
O envolvimento do tubo digestivo pela tuber
culose é raro. As lesões são mais frequentes na 
região ileocecal. A tuberculose intestinal (TBI) 
po de existir por infeção primária ou secundária 
após reativação, frequentemente de foco pri
má rio pulmonar. A infeção pode ocorrer por 
ingestão de bacilos, disseminação hematogéni
ca a partir do pulmão, gânglios linfáticos ou 
direta a partir de órgãos adjacentes. As mani
festações são variáveis com febre, suores noc
turnos, emagrecimento, alterações do trânsito 
intestinal e dor abdominal. A complicação mais 
frequente é a obstrução intestinal, mas perfu
ração e hemorragia intestinais podem ocorrer. 
O diagnóstico é feito pela demonstração his
tológica de BAAR na lesão, embora este exame 
seja negativo na maioria dos casos, e ainda pe
la cultura ou presença de necrose caseosa.(10)

No caso apresentado julgase que a TBI é um 
diagnóstico associado provável, já que, apesar 
de estudos e biópsias do tubo digestivo negati
vos, obtevese resolução da diarreia após te
rapêutica antituberculosa.

 CONCLUSÃO

Os autores alertam para situações de TBGU, em 
que as manifestações são muitas vezes inespe
cíficas. No caso de TB urinária ou renal é ne

cessário grande suspeição, já que, frequentemen
te, são diagnósticos negligenciados ou tardios que 
podem levar à perda irreversível da função renal.
No caso clínico descrito a possibilidade de TB uri
nária foi ponderada numa fase mais avançada 
do estudo. Situação explicada por um lado, pela 
predominância de sintomatologia gastrointesti
nal que orientou a investigação para o sistema 
digestivo e, por outro lado, pela IRC e ausência 
de história de TB, ITUs recorrentes, ou alterações 
analíticas ou imagiológicas sugestivas. Fica a dú
vida acerca da associação com TB intestinal. 
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FIGURA 1 - TC renal da doente com 2 focos de nefrocal-
cinose no rim esquerdo.
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