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OBJETIVOS

Investigar a associação entre a TB e o DM,

elucidando o comportamento clínico, quando ocorre

esta comorbidade no cenário global.

A tuberculose (TB) é uma doença negligenciada

mundialmente, que se relaciona com condições sociais

precárias e o nível de desenvolvimento do país,

possuindo como fatores de risco HIV, alcoolismo e

diabetes mellitus (DM). Em 2013, a prevalência mundial

de DM foi estimada em 382 milhões de adultos, com

projeção de aumento para 592 milhões no ano de 2035.

Devido a DM causar hiperglicemia e diminuição da

insulina, há interferência direta na resposta imunológica

humana; simultaneamente, a TB pode elevar os níveis

de glicemia e ser um fator para descompensação.

INTRODUÇÃO

A análise mostra que pacientes portadores de DM apresentam alto

risco e desenvolver TB, possuindo grande probabilidade de

desenvolver formas atípicas e extrapulmonares. O direcionamento

terapêutico depende da identificação do patógeno, que é prejudicado

devido à alta carga bacilar destes pacientes, elevando o risco de

recidivas bem como a ameaça de óbito.

CONCLUSÃO

Todos os artigos abordados reafirmavam ser a principal causa da

relação Tuberculose e Diabetes Mellitus a baixa imunidade, como

também associam a maior prevalência de DM em pacientes com

tuberculoses, cerca de duas vezes mais. Os mesmos fazem este

vínculo patológico em pacientes em hospitalizados, exceto um que

aborda além deles pacientes assistidos em unidades básicas e

unidades de atendimento especializados para tuberculose. No

entanto, todos chegam a mesma conclusão, que os pacientes

internados possuem a maior chance de adquirem esta agregação.

Eles levam em consideração as diferentes formas de diagnóstico de

DM, como também se os pacientes já estavam em tratamento para ela

ou não. Dois dos artigos abordados exaltam o fato de esta TB ser

atípica por ser mais comum sua localização dos polos pulmonares

inferiores, e os demais não fazem referência.

RESULTADOS

REFERÊNCIAS

1. ABREU, Ricardo Gadelha de et al. Tuberculose e diabetes: relacionamento

probabilístico de bases de dados para o estudo da associação entre ambas

doenças. Epidemiologia e Serviços de Saúde, [s.l.], v. 26, n. 2, p.359-368, mar.

2017. Instituto Evandro Chagas. http://dx.doi.org/10.5123/s1679-

49742017000200013.

2. Kumar Et. AL Screening of patients with tuberculosis for diabetes mellitus in

India. Tropical Medicine & International Health, [s.l.], v. 18, n. 5, p.636-645, 5

mar. 2013. Wiley. http://dx.doi.org/10.1111/tmi.12084

3. PEREIRA, Susan Martins et al. Association between diabetes and tuberculosis:

case-control study. Revista de Saúde Pública, [s.l.], v. 50, p.1-7, 2016.

FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1518-8787.2016050006374.

4. S. Carreira, J. Costeira, C. Gomes, J.M. André, N. Diogo .Impact of diabetes on the

presenting features of tuberculosis in hospitalized patientsRevista Portuguesa de

Pneumologia (English Edition), Volume 18, Issue 5, September–October 2012,

Pages 239-243.

5. SEISCENTO, Marcia. Tuberculose em Situações Especiais: HIV, Diabetes Mellitus

e Insuficiência Renal. Revista Pulmão Rj, São Paulo, p.23-26, 2012.

ASPECTOS CLÍNICOS DA COMORBIDADE ENTRE TUBERCULOSE E DIABETES MELLITUS: 

REVISÃO DE LITERATURA.

DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo quantitativo secundário

descritivo do tipo revisão de literatura integrativa,

sistematizado a partir de buscas nas bases de

dados Pubmed, Lilacs e Scielo.

MÉTODOS

Selecionou-se os artigos a partir de seu resumo e

de seus resultados atingidos, buscando-se estudos

observacionais da relação da DM com a TB em

linhas gerais e em pacientes hospitalizados. Ao

total foram apurados cinco artigos que

apresentaram equivalência em suas conclusões, a

respeito da relação entre Tuberculose e Diabetes

Mellitus.

DISCUSSÃO

Os resultados sugerem que a chance de um portador de DM contrair

a TB relaciona-se com a eficácia imunológica. Existe uma relação

socioeconômica entre elas. Clinicamente, evidenciou-se que há

maior presença de cavitações e uma grande carga bacilar nestes

pacientes, o que eleva a espera na conversão da cultura, bem como

na exclusão de diagnósticos diferenciais. Desta forma, todos os

fatores estão relacionados e necessitam de uma linha de combate.
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