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A tuberculose trata-se de uma doença infectocontagiosa causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch), que afeta principalmente os 
pulmões, mas pode comprometer outros órgãos. A infecção, geralmente, ocorre a 
partir da inalação de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. Uma vez nos alvéolos, 
estimulam uma rápida resposta inflamatória envolvendo células de defesa. Caso 
ocorra falha neste mecanismo, começam a multiplicar-se, estabelecendo a 
tuberculose primária, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. As 
formas de tuberculose primária podem ser: pulmonares, ganglionares e miliar. 
Podendo disseminar por via linfohematogênica para rins, cérebro, intestinos, 
meninges, suprarrenal e ossos, ou por contiguidade, resultando em infecções em 
pleura, pericárdio e peritônio. A desnutrição, falta de higiene, tabagismo e 
alcoolismo são fatores que favorecem o estabelecimento da doença.  No Serviço 
de Verificação de Óbitos (SVO), foi realizada a necropsia de um cadáver do sexo 
masculino, 20 anos, hipertenso e tabagista, com perda de peso acentuada, 
diarreia, dispneia, tosse com expectoração e dor abdominal ha três meses. 
Apresentou evolução do quadro, sendo diagnosticado tuberculose pulmonar dois 
dias antes do óbito. Na necropsia: a aparência do corpo, apresentava caquexia, 
manchas escuras extensas em membros inferiores, pele seca descamando, 
petéquias em abdômen. Derrame pleural turvo com aderências, pulmões 
consolidados por infiltrados caseoso miliar, confluentes e difusos, intestino 
delgado com alças acinzentadas apresentando pequenos nódulos brancacentos, 
mesentério espessado com linfadenomegalia de aspecto caseoso. Foi realizada 
coleta de fragmentos de pulmão, intestino e linfonodos para exame 
histopatológico,confirmado pela presença do agente etiológico.Este caso destaca 
a importância da necropsia para descrever a incidência de tuberculose intestinal, 
não elucidados em vida. 
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