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Peritonite tuberculosa: estudo de 21 casos
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RESUMO
Os autores realizaram um estudo transversal no Serviço de Gastroenterologia do Hospital Universitário
Presidente Dutra, revendo os prontuários dos pacientes internados, no período de 1996 a 2002, os quais
receberam diagnóstico final de tuberculose peritoneal. Foram identificados 21 pacientes, 12 dos quais do
sexo feminino e nove do masculino. A média de idade foi de 38 anos para ambos os sexos. O quadro clínico
predominante foi aumento do volume abdominal em 100% das mulheres e 88,9% dos homens, seguido de
dor abdominal em 90,9% no sexo feminino e 71,42% no masculino. Outros sinais e sintomas referidos
foram: emagrecimento, febre, anorexia, tosse e diarréia. O diagnóstico foi baseado no quadro clínico, estudo
do líquido ascítico, com ênfase no teor de proteínas, celularidade e gradiente de albumina soro-ascite. A
imagem, sobretudo a tomografia computadorizada, desempenhou papel importante para o diagnóstico. A
videolaparoscopia realizada em todos demonstrou evidências de tuberculose peritoneal, autorizando o início
do tratamento mesmo antes do estudo histopatológico. Este, igualmente, foi realizado em todos os pacientes, decidindo o diagnóstico. Todos responderam à terapêutica instituída, não havendo óbito nesta casuística. Os autores concluíram que a tuberculose peritoneal é freqüente em nosso meio e deve ser lembrada em
toda ascite seguida de dor abdominal com ou sem febre. Se o gradiente de albumina soro-ascite for inferior
a 1,1, realizar laparoscopia e, se esta demonstrar sinais característicos de tuberculose peritoneal, instituir
terapia específica, mesmo antes do resultado do histopatológico. GED 22(3):89-94,2003

INTRODUÇÃO
A tuberculose peritoneal (TBP) é uma forma freqüente de
tuberculose extrapulmonar em países em desenvolvimento(8,10).
Nos últimos anos, entretanto, tem havido crescimento em
países desenvolvidos, como os da Europa Ocidental(6,7,11,12,13,
16,26) e Estados Unidos da América(20). Nestes últimos, o maior
número de casos acontece entre indígenas, afro-americanos
e hispânicos(20), enquanto na Europa eles são mais incidentes
entre imigrantes procedentes de países não industrializados(7).
Geralmente, a TBP é pós-primária, decorrendo da reativação
de focos quiescentes subserosos ou infecção por contigüidade de focos existentes em órgãos intra-abdominais, como tuba
uterina e intestinos(12). Ocorre, raramente, durante infecção
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primária em indivíduos que fazem uso de leite de vaca em
área rural de países onde não há pasteurização do produto(12).
O diagnóstico da TBP é relativamente simples e baseia-se no
quadro clínico, que consiste em dor abdominal, ascite, que
dificilmente pode deixar de ocorrer, às vezes massa abdomi-
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nal palpável, representada por líquido ascítico e aderência de
alças intestinais, podendo ocorrer ainda febre, anorexia e emagrecimento(12). No exame do líquido ascítico destaca-se a hipercelularidade, com absoluto predomínio de mononucleares
e elevada concentração de proteínas e adenosina-deaminase
(ADA). Todavia, da maior relevância é o exame laparoscópico,
através do qual podem ser identificados múltiplos nódulos
branco-acinzentados característicos(2,3,26). A análise histopatológica desses nódulos demonstra a presença de granulomas
caseosos, definindo o diagnóstico(2,3).
PACIENTES E MÉTODOS
Foi realizado, no Serviço de Gastroenterologia do Hospital
Universitário Presidente Dutra, estudo tipo série de casos, cujo
diagnóstico final foi de peritonite tuberculosa, no período compreendido entre janeiro de 1996 e junho de 2002. Todos os
pacientes foram submetidos à punção do líquido ascítico, quando havia, para colheita de material e realização dos exames:
citologia global e específica, dosagens de proteína total, albumina, desidrogenase lática (DHL) e glicose e cultura para bacilo álcool-acidorresistente (BAAR). Foi considerado o limite de
corte de 250cél./dl para definir líquido ascítico pluricelular e
dosagem de proteína total acima de 2,5g/dl para definição de
líquido com proteína elevada. Todos os pacientes foram submetidos à laparoscopia diagnóstica.
O diagnóstico de TBP foi definido pelo exame laparoscópico demonstrando aspecto característico associado à análise
histopatológica identificando granulomas caseosos ou regressão completa do quadro clínico com o tratamento específico.
Foi definido como aspecto característico de TBP a presença
de múltiplos nódulos peritoneais branco-acinzentados com
aspecto granulomatoso e aderências inflamatórias entre alças.
Todos os pacientes foram acompanhados ambulatorialmente
durante o tratamento pelo menos por seis meses.
Todos os prontuários foram revisados para anotação de
dados demográficos, história clínica, exame físico, exames laboratoriais (hemograma, velocidade de hemossedimentação
(VHS), dosagens de albumina e globulina) e de imagem (radiografia de tórax, ultra-sonografia (US) e tomografia computadorizada (TC) do abdome) e evolução ambulatorial após a
alta hospitalar. Foi também calculado o gradiente de albumina
soro-ascite. Os dados numéricos são apresentados como
médias e valores máximo e mínimo; os categóricos, como valores absolutos (n) e proporções (%).
RESULTADOS
Nesse período foram identificados 21 pacientes com TBP,
12 (57%) dos quais eram do sexo feminino e nove (43%) do
masculino. A idade nas mulheres variou de 16 a 72 anos, en90

quanto entre os homens, de 15 a 72 anos, ambos com média
de 38 anos. A cor branca foi predominante com 17 pacientes
e a negra, apenas com quatro. O tempo entre o início dos
sintomas até a data da internação variou entre 20 dias e 18
meses. Quanto ao uso de álcool, apenas um (8%) entre as
mulheres e dois (22 %) entre os homens eram etilistas crônicos. O tabagismo foi encontrado em duas (16%) mulheres e
em um (11%) homem. Não havia história pregressa de tuberculose ou mesmo entre familiares. Como co-morbidades encontramos apenas um paciente com diabetes mellitus. O quadro clínico predominante foi de ascite em 100% das mulheres
e 89% dos homens e dor abdominal em 11 (91%) mulheres e
seis (71%) homens. Outros sinais e sintomas foram perda de
peso, febre, anorexia, tosse e diarréia (tabela 1).
O estudo radiológico do tórax demonstrou algum tipo de
anormalidade em 15 (71%) pacientes, tais como: derrame
pleural em seis, imagens sugestivas de seqüela de tuberculose em oito e tuberculose em atividade em um, e se encontrava
normal em seis (27%). Apenas 16 (76,2%) pacientes foram
submetidos ao teste de intradermorreação; destes, dois apresentaram reação positiva. Quanto ao hemograma, 17 (81%)
apresentavam-se normais, leucocitose foi observada em três
(14%) e leucopenia em um (5%). O hematócrito e a hemoglobina estavam diminuídos em 10 pacientes (47,6%), enquanto
o VHS estava aumentado em sete (33.3%). Albumina sérica
estava diminuída em 11 (52,4%) e a globulina elevada, também em 11 (52,4%).
A tomografia computadorizada do abdome foi realizada em
todos os pacientes, contribuindo bastante para o diagnóstico,
porém não definindo, demonstrando ascite em 20, além de
outras imagens como aderências de alças, coleções líquidas
encistadas e espessamento do peritônio. Não foi detectada
ascite em um paciente, porém demonstrou massa aderida ao
fígado e peritônio com espessamento deste. A ultra-sonografia, igualmente realizada em todos, teve os seguintes resultados: ascite e hepatomegalia em 20, cinco destes com espes-

TABELA 1
Tuberculose peritoneal – Características clínicas de 21 pacientes
Sinais e sintomas

n (%)

Aumento do volume abdominal
Dor abdominal
Febre
Anorexia
Emagrecimento
Diarréia
Tosse
Hepatomegalia
Massa abdominal palpável

20 (95)
19 (90)
11 (52)
7 (33)
7 (33)
5 (24)
4 (19)
4 (19)
3 (14)
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Fig. 1 – Nódulos disseminados na cavidade peritoneal sugestivos de granulomas tuberculosos

samento peritoneal, apenas um não apresentava ascite e tinha
apenas hepatomegalia com lesão sugerindo hepatocarcinoma.
O exame do líquido ascítico foi realizado em 20 pacientes;
todos apresentaram elevação das proteínas, nove (45%) tinham DHL aumentada e apenas seis (30%) exibiam diminuição da glicose. A ADA não foi dosada em nenhum paciente. O
gradiente de albumina soro-ascite foi menor que 1,1 em todos os pacientes portadores de ascite. Com relação à citologia, 18 (90%) apresentaram contagem elevada de leucócitos,
todos eles com resultados acima de 500/dl, com acentuado
predomínio de linfócitos e presença de hemácias. Apenas três
(15%) apresentaram celularidade baixa com ausência de hemácias.
A cultura foi realizada em 16 (76,2%) pacientes, com resultados negativos em todos. Os achados da laparoscopia (fig. 1)
foram os seguintes: em 20 (89%) foram detectados líquido
ascítico, aderências inflamatórias em alças intestinais, implantes de aspecto granulomatoso em todo o peritônio; um paciente não apresentava líquido ascítico, porém, foram observados aderência entre o lobo direito do fígado e o peritônio
parietal abdominal e múltiplos nódulos com aspecto granulomatoso no peritônio. O exame histopatológico foi igualmente
GED – Vol. 22, Nº 3 – Mai/Jun, 2003

realizado em todos, demonstrando processo inflamatório crônico; apenas dois não apresentaram granulomas caseosos.
Todos foram submetidos a tratamento especifico por um período de seis meses, com acompanhamento ambulatorial.
Houve regressão completa do quadro em todos. Não houve
óbito nesta casuística.
DISCUSSÃO
Neste estudo a peritonite tuberculosa apresentou incidência média de três casos por ano. Em nossa casuística houve
predomínio do sexo feminino, coincidindo com a de alguns
autores(11,17). A terceira e quarta décadas foram as mais acometidas; a média de idade encontrada foi de 38 anos, semelhante àquela de Fogaça e col.(5).
Saczek e col.(22), na África do Sul, estudando crianças, publicaram um trabalho com 45 pacientes, com idade abaixo de
13 anos, média de três anos e quatro meses, sendo todos
procedentes da área rural. Como o país referido pertence ao
grupo subdesenvolvido, supõe-se que os pacientes sejam desnutridos, reconhecido fator predisponente para moléstias
infecciosas, condições semelhantes às encontradas no nosso
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país. Em contrapartida, Lenoir e col.(9) relataram um caso na
Bélgica, país reconhecidamente desenvolvido, de peritonite
tuberculosa em uma adolescente de 14 anos sem nenhuma
história epidemiológica, o que confirma a presença desta condição também em condições socioeconômicas privilegiadas.
O tempo de doença em nosso estudo, até a data de internação, variou de 20 dias a 18 meses, diferente de alguns estudos(6), que demonstraram tempo mais elevado. Da mesma forma, não encontramos freqüência elevada de tabagismo ou
etilismo crônico nos pacientes com peritonite tuberculosa, contrariando outros estudos, como os de Lingenfelser e col.(10).
Outro aspecto importante em nossa casuística foi o fato de
não haver história pregressa de tuberculose pulmonar, nem
mesmo entre familiares. Apesar disso, foi encontrado um numero significativo de exames radiológicos anormais, alguns
com imagens sugestivas de seqüela de tuberculose pulmonar,
outros, porém, com derrame pleural ou outras lesões típicas
de doença em atividade, confirmando o caráter secundário da
afecção. Esse comportamento também foi relatado por Garay
e col.(6), em estudo realizado com 46 pacientes. Em relação à
presença de co-morbidades, vários autores descreveram a coexistência de peritonite tuberculosa com cirrose hepática(1,4,15,
21,25), diálise peritoneal, diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD)(24) e síndrome de imunodeficiência adquirida(19,27).
Essas associações não foram observadas nesta casuística.
O quadro clínico foi semelhante àquele descrito nos vários
estudos revisados, com predomínio de dor abdominal, emagrecimento, ascite, anorexia e febre(6,10,15,17). Chama atenção,
no entanto, o achado de um paciente sem ascite, fato pouco
relatado na literatura. A avaliação hematológica demonstrou
contagem normal de leucócitos na imensa maioria; apenas
quatro pacientes apresentaram anormalidades: três com leucocitose e um com leucopenia, contrariando inúmeros trabalhos(12,17,23), nos quais é descrito predomínio de leucocitose.
Com relação às taxas de hematócrito e hemoglobina, os resultados não são concordantes com a literatura(12,17,23), pois o predomínio foi de valores acima de 10g/dl. Outro parâmetro laboratorial quase unânime na literatura foi a hipoalbuminemia;
em nosso estudo, entretanto, apenas 11 apresentavam albumina baixa, contrariando nossas expectativa por dois motivos:
o primeiro, pelo próprio consumo da doença crônica e, o outro, pela desnutrição imposta pela condição socioeconômica
da população em estudo.
O estudo do líquido ascítico é obrigatório e de fundamental
importância como elemento coadjuvante no diagnóstico, toda
vez que a ascite estiver presente. O gradiente de albumina
soro-ascítico descrito pela literatura desde a década de 80
como “divisor de águas” para diagnóstico diferencial entre
ascite da hipertensão portal e de outras etiologias(14,18), realmente, em nossa casuística, foi de fundamental importância,
sendo um dos parâmetros utilizados para indicação da lapa92

roscopia. Neste estudo, o gradiente de albumina soro-ascite,
em todos os casos, foi inferior a 1,1, o que, aliado à ausência
de dados característicos da história clínica e exame físico, tornava improvável a hipótese de ascite de hipertensão portal,
ficando apenas a preocupação em distingui-las da carcinomatose peritoneal, o que era realizado com a indicação da laparoscopia para avaliação macroscópica do peritônio e colheita
de material para histopatológico. A proteína do líquido ascítico costuma elevar-se nas ascites de causa peritoneal; nos nossos pacientes, os níveis acima de 2,5g/dl foram encontrados
em todos.
A glicose diminuída é outro elemento descrito na literatura
como presente nas ascites por peritonite tuberculosa ou carcinomatosa(12,17,23), porém, encontramos apenas seis pacientes com glicose inferior à do soro, não se configurando, portanto, em um marcador sensível para o diagnóstico da TBP.
Considera-se celularidade elevada no líquido ascítico quando
superior a 250/dl(12,17), orientando para etiologia inflamatória
crônica ou neoplásica quando há predominância de linfócitos;
e peritonite bacteriana espontânea ou secundaria quando as
células predominantes são polimorfonucleares(12,17,23). Todos
nossos pacientes com ascite apresentaram celularidade acima de 500/dl, com absoluto predomínio de linfócitos, e a maioria acusava também presença de hemácias, dados importantes para a hipótese de tuberculose peritoneal. A cultura do
líquido realizada foi negativa em todos, atribuída talvez a algum erro possível na metodologia aplicada para cultura de
BAAR. De qualquer modo, este exame não apresenta valores
elevados de sensibilidade no diagnóstico desta afecção.
A US foi realizada em todos os pacientes, demonstrando
ascite em 20, com outras alterações sugerindo processo inflamatório ou neoplásico. Apenas um não apresentava ascite,
mas uma lesão hepática sugerindo hepatocarcinoma. Esses
achados ultra-sonográficos não contribuíram para o diagnóstico, o que já era de esperar. Estudos de outros autores também
não encontraram boa acurácia da ultra-sonografia no diagnóstico de TBP(10,17), embora um grupo de autores tenha encontrado na US algum subsídio para o diagnóstico(22). A TC, igualmente realizada em todos os pacientes, contribuiu no
diagnóstico detectando ascite em 20, espessamento peritoneal e aderência de alças, sempre sugerindo tuberculose peritoneal. Em um dos pacientes, aquele sem ascite, foi detectada
massa aderida ao fígado e peritônio, espessamento deste sugerindo tuberculose ou carcinomatose. Na realidade, todas as
publicações referentes ao tema em discussão mostram boa
acurácia desse método para o diagnóstico da peritonite tuberculosa(17). Em um estudo foi até possível estabelecer o diagnóstico diferencial entre carcinomatose peritoneal e a raríssima doença de Crohn peritoneal pela TC. Os nossos pacientes
submeteram-se à videolaparoscopia, através da qual foram detectados sinais fortemente sugestivos de tuberculose peritoGED – Vol. 22, Nº 3 – Mai/Jun, 2003

neal, nódulos com aspectos granunomatosos, espessamento
peritoneal e agrupamento de alças. Bhargava e col.(2,3), estudando a acurácia do aspecto do peritônio no diagnóstico da
TBP, utilizando como padrão ouro o estudo histopatológico,
encontraram resultados de 95%, sugerindo que o tratamento
seja iniciado logo após a laparoscopia se o aspecto for sugestivo. Essa conduta é adotada como rotina no nosso serviço e
os resultados são concordantes com a literatura. A presença
de granulomas caseosos na histopatologia foi demonstrada
em 90% das amostras neste estudo, concordando com a suspeita feita durante a laparoscopia e confirmando o diagnóstico inicial de TBP. Dois pacientes apresentaram apenas processo inflamatório crônico sem a presença de granulomas ao
estudo histológico, porém, os dados laparoscópicos associados à resposta terapêutica nos permitiram o diagnostico final
de tuberculose peritoneal.
Concluímos, então, que a tuberculose peritoneal é freqüente em nosso meio e deve ser lembrada em todos os pacientes
que se apresentarem com ascite acompanhada de dor abdominal com ou sem febre, devendo ser realizado o exame do
líquido ascítico e, se este apresentar o gradiente de albumina
soro-ascite menor que 1,1, deve ser realizada a laparoscopia
diagnóstica com biópsia para estudo histopatológico; porém,
quando o aspecto do peritônio for sugestivo de TBP, o tratamento pode ser iniciado, mesmo antes do resultado deste.
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Tuberculous peritonitis: a study of 21 cases
SUMMARY
The authors performed a transversal study in the Gastroenterology Service of the Presidente Dutra University Hospital, going over hospitalized patients case histories with final diagnosis of peritoneal tuberculosis in
the period of 1996 to 2002. Twenty-one patients were identified; 12 female and 9 male. The mean age was
38 in either gender. The predominant medical finding was abdominal volume increase in 100% of female
patients, and 99% of male, followed by abdominal pain in 90.9% of the female patients, 71.42% of male
patients. Other signs and symptoms reported were weight loss, fever, anorexia, coughing and diarrhea. Diagnosis was based on the clinical condition, ascitic fluids study with emphasis on protein content, cellularity,
and ascites-serum albumin ratio. CT scan images played an important role in diagnosis. The videolaparoscopy performed in all patients showed evidence of peritoneal tuberculosis, and authorized beginning of treatment even before the histopathological study, which was equally performed for all patients to confirm the
diagnosis. All subjects responded to the therapy instituted and there were no deaths in the series. The authors concluded that peritoneal tuberculosis is frequent in our midst and should come to mind in all cases of
ascites followed associated with abdominal pain, whether or not in the presence of fever. If the ascites-serum
albumin ratio is lower than 1.1, then one should perform laparoscopy and, upon finding characteristic signs
of peritoneal tuberculosis, institute specific therapy even before the histopathological result. GED 22(3):8994,2003
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