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A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa transmitida através da inalação 
dos bacilos de Koch do Mycobacterium tuberculosis pelo espirro, tosse ou fala do 
indivíduo infectado. A doença atinge primordialmente os pulmões, podendo 
manifestar-se de formas extra-pulmonares com menor frequência, apresenta 
maior incidência em imunodeprimidos por não conseguirem combater a infecção. 
RELATO: A.M.R, 34a, masculino, pardo, agricultor, residente de Campo Novo -
RO. Paciente iniciou quadro de febre 38,5ºC, perda ponderal, tosse seca, 
odinofagia, colúria e sudorese. Obteve piora do quadro com início de disfagia 
intensa, episódios febris mais frequentes, sudorese profusa, tosse produtiva e 
início de marcha atáxica. Realizou exames de imagem e baciloscopia para 
tuberculose (BAAR +++ em 2 amostras), foi aventada a hipótese de TB pulmonar 
e permaneceu internado por 3 dias quando iniciou crise convulsiva tônico-clônico, 
no CEMETRON, foi internado no isolamento onde encontrava-se em mal em 
estado geral, desorientado, dispneico, hipotenso, anictérico, acianótico, 
hipocorado, desnutrido, apresentou-se com oftalmoplegia, afasia, afagia, 
hemiparesia à direita, edema de MMII, glasgow 9, perda do controle dos 
esfíncteres, rigidez nucal, ausculta pulmonar com MV diminuídos, roncos difusos 
e dor abdominal à palpação superficial. Paciente dependente químico. Os exames 
apresentaram Ht 28%; Hb 8; Linfócitos 375,69mm³; AST 66; ALT 54; Proteína C 
reativa 93; Fosfatase alcalina 94; Fósforo 1,9; LDH 773; HBsAg, AntiHCV,VDRL e 
HIV: não reagentes; USG de abdome revelou imagens ecogênicas com sombra 
acústica de 48 e 44mm compatíveis com cálculos renais. Presença de área 
ecogênica em rim direito. Conclui-se TB renal. O caso pode ser considerado como 
TB renal associado à imunossupressão por uso de álcool e de crack além de 
sofrer de desnutrição grave. Os rins são comumente acometidos na TB miliar, 
nestes casos podem ser observadas lesões miliares no tecido renal. 
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