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“Uma tuberculose abria-lhe as cavernas!

Dá-me rebate ainda o seu tossir profundo!

E eu sempre lembrarei, tristes as palavras ternas

Com que se despediu de todos e do mundo!”

Cesário Verde
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LISTA DE ABREVIATURAS 

BAAR: Bacilos álcool-ácido resistentes

BCG: Bacilo de Calmette-Guérin

BK: Bacilo de Koch

DM: Diabetes Mellitus

E: Etambutol 

FUO: Febre de origem desconhecida

H: Isoniazida

IFN-�: Interferon-gama

IgA: Imunoglobulina A

IL-2: Interleucina 2

IMC: Índice de Massa Corporal

OMS: Organização Mundial de Saúde

TB:  Tuberculose

TOD: Toma observada directamente

R: Rifampicina

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

Z: Pirazinamida



v

RESUMO

A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, que foi e continua a ser 

responsável por um grande número de infectados (1/3 da população mundial) e 

que se acompanha de elevada mortalidade e morbilidade.

A investigação tem procurado evidenciar o papel da nutrição como terapia adjunta 

na prevenção e no tratamento da TB, uma vez que o número de casos de TB 

continuam a aumentar, mesmo depois do aparecimento da quimioterapia efectiva 

e em parte, devido ao desenvolvimento de resistências aos fármacos 

antibacilares.

Embora muitas investigações sugiram que a malnutrição, para além de resultar da 

TB, possa existir previamente à doença em si, aumentando o risco de a 

desenvolver, as evidências são limitadas no que concerne ao aumento do risco 

em função do tipo ou grau de malnutrição. Para além disso, a suplementação 

vitamínica e mineral tem sido referida como fortalecedora da imunidade anti-TB,

através da redução da dose de fármacos antibacilares utilizados durante o 

tratamento e da diminuição do tempo de recuperação dos pacientes com TB. 

Contudo, os nutrimentos a suplementar e a quantidade exacta recomendada para 

os pacientes com TB ou mesmo para os que estão malnutridos, com elevado 

risco de TB, não se encontram definidos.

Assim, apesar da necessidade de mais investigação nesta área, devem ser 

promovidos hábitos alimentares saudáveis junto destes pacientes e assegurada 

uma correcta monitorização do estado nutricional, tal como a correcção de 

deficiências em nutrimentos apresentadas por estes.

PALAVRAS-CHAVE

Tuberculose, nutrição, malnutrição, vitaminas, minerais, prevenção, tratamento.
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ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is a contagious disease, which was and still remains 

responsible for a large number of infected (one third of the world population) and is 

accompanied by high mortality and morbidity.

The research has tried to highlight the role of nutrition as adjunct therapy in the 

prevention and treatment of TB, since the number of TB cases continues to 

increase, even after the advent of effective chemotherapy and partly due to the 

development of resistance to antibacilar drugs. 

Although many investigations suggest that malnutrition, besides resulting from TB, 

may exist prior to the disease itself, increasing the risk of developing it, the 

evidence is limited concerning the increase in risk depending on the type or 

degree of malnutrition. Furthermore, the vitamin and mineral supplementation has 

been referred to as strengthening of anti-TB immunity by reducing the dose of 

antibacilar drugs used during treatment and the decrease of the time recovery of 

patients with TB. However, the additional nutrients and the exact amount 

recommended for patients with TB or even for those who are malnourished but 

have high risk of TB, are not defined.

Thus, despite the need for more research in this area healthy eating habits should 

be promoted among these patients and a proper monitoring of nutritional status

ensured, as well as the correction of deficiencies in nutrients provided by them.

KEY-WORDS

Tuberculosis, nutrition, malnutrition, vitamins, minerals, prevention, treatment.
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INTRODUÇÃO

A Tuberculose (TB) é uma das doenças mais antigas, que afecta a espécie

humana desde os tempos ancestrais e que tem acompanhado a evolução da 

Humanidade.(1, 2)

O desenvolvimento de quimioterapia efectiva, no início do século XX, era uma 

grande promessa para a erradicação da TB, mas entre o final da década de 1980 

e o início dos anos 90, a incidência de TB começou a aumentar novamente, em 

parte, devido ao aparecimento da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (VIH), o maior factor de risco individual para desenvolver TB, e também 

à complacência  nos programas de controlo da TB.(2-5) Actualmente, a TB é uma 

das causas líderes da mortalidade e morbilidade no mundo, especialmente em 

países em desenvolvimento, onde a infecção por VIH está a aumentar 

rapidamente. Apesar da situação ser particularmente dramática no Sudeste 

Asiático e na África Subsariana, existem muitas regiões da Europa (em que 

muitos países estão próximos da sua extinção), com reaparecimento desta 

epidemia.(5, 6)

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 1/3 da população mundial 

está infectada com TB, que anualmente existem cerca de 9 milhões de casos 

novos e mais de 1,5 milhões de pessoas acabam por morrer (apesar de se tratar 

de uma doença que é possível curar ao fim de 6 meses de tratamento pelo valor 

de 20 euros) e que o número de novos casos vai continuar a aumentar. Desta 

forma, a TB pode ser prevenida e curada, se for encarada como uma ameaça 

grave para os indivíduos e como um problema de saúde pública, através da 

prevenção atempada, diagnóstico e tratamento.(5, 6)
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Em Portugal, a taxa de incidência dos casos novos em 2008 foi de 25,3/105,

bastante superior à da União Europeia (17/105), embora tenha sofrido uma 

redução de 7,2% na última década.(6)

O tratamento da TB é semelhante, independentemente do local da doença e 

consiste na terapia farmacológica combinada de vários antibacilares (geralmente 

três a quatro).(5, 7, 8)

Relativamente ao papel da nutrição, inúmeros estudos procuraram evidenciar a 

relação da TB com a malnutrição e com a suplementação em determinados 

micronutrimentos como a vitamina A, a vitamina B6, a vitamina C, a vitamina D, a 

vitamina E, o ferro, o selénio e o zinco, entre outros.

1. TUBERCULOSE

A TB é uma doença infecto-contagiosa, causada por uma micobactéria,

Mycobacterium tuberculosis, também designada de Bacilo de Koch (BK), em 

homenagem a Robert Koch, descobridor do bacilo em 1882.(6, 8, 9) Segundo 

Runyon, o complexo M. tuberculosis inclui o M. tuberculosis, o M. bovis e o M. 

africanum, que são espécies ou subespécies intimamente relacionadas, que 

causam TB no homem ou em animais.(8, 10) Apesar da maioria dos casos (90%) 

afectarem os pulmões (tuberculose pulmonar), uma vez que este é o primeiro

órgão a ser atingido e reúne as condições ideais para o crescimento bacteriano, 

esta também ocorre, especialmente nas pessoas infectadas com o VIH, em locais 

extra-pulmonares.(6, 8, 11, 12)

Embora esteja presente em todas as faixas etárias, afecta maioritariamente os 

jovens adultos, em fase produtiva.(6, 13-15)
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Normalmente, a infecção é contida e limitada pelo sistema imunológico e é 

conhecida como TB latente. A TB activa, ou seja, a doença propriamente dita, 

pode ocorrer em qualquer altura após a infecção, tornando o indivíduo 

sintomático. Deste modo, apenas uma pequena proporção (5 a 10%)  dos 

indivíduos infectados apresentam doença.(5, 11, 16)

1.1 - TB e o Sistema Imune

Contrariamente à maioria dos patogéneos, a BK vai desencadear no organismo 

infectado uma resposta TH1, o que, em conjunto com a sua capacidade de resistir 

aos mecanismos intracelulares de destruição, de bloquear a apoptose dos 

macrófagos e a resposta macrofágica ao interferon-gama (IFN-�), vai favorecer a 

formação de lesões cavitárias e a sua transmissão.(12)

Quando os mecanismos de defesa são capazes de impedir o adoecimento, a BK 

funciona como amplificadora da resposta imune nas infecções posteriores 

(imunidade adquirida), uma vez que os macrófagos pulmonares que foram 

activados na infecção primária, apresentam os antigéneos BK aos linfócitos T, de 

forma a que, numa infecção posterior,  a resposta imune celular seja mais rápida 

e efectiva.(12)

Quando os linfócitos T chegam ao local da infecção, tem início a lesão 

granulomatosa característica da tuberculose em que o granuloma é constituído no 

centro por células epitelióides e células gigantes de Langerhans, envolvidas por 

linfócitos T CD4+ e CD8+. Com o desenvolvimento da imunidade celular, o centro 

do granuloma sofre um processo de necrose de caseificação e é este meio 

necrótico que vai deprimir a actividade metabólica da BK e fazer com que fique 

dormente, condição na qual pode sobreviver durante vários anos. Contudo, 
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apesar da depressão da sua actividade metabólica, o BK pode proliferar dentro do 

granuloma, podendo reactivar a infecção posteriormente. O factor deflagrador da 

reactivação pode consistir em imunossupressão devido a doenças ou a fármacos. 

Se a infecção estiver controlada, o granuloma pode calcificar, dificultando a sua 

reactivação posterior. No entanto, se o sistema imune for comprometido no futuro, 

o foco latente pode reactivar e causar doença.(5, 12, 17)

A imunidade humoral, por sua vez, não tem um papel tão relevante na defesa do 

organismo contra a TB, uma vez que a transformação dos linfócitos B em 

plasmócitos leva à secreção de anticorpos BK, incapazes de penetrar nos 

macrófagos e de destruir o bacilo.(12)

1.2 - Morfologia

A probabilidade da infecção tuberculosa evoluir para doença é modulada por 

factores relacionados com a carga bacteriana e com o sistema imune do 

hospedeiro. Estima-se que em cerca de 90% dos casos, a infecção não origina 

doença, sendo o risco de adoecimento maior nos dois primeiros anos após a 

infecção.(12, 17)

Em situações em que as defesas imunes são vencidas logo após a primeira 

infecção tuberculosa e o indivíduo adoece, a sua forma clínica é designada de TB 

de primo-infecção ou primária e pode acontecer em qualquer órgão ou sistema.(12)

Duas das formas mais graves de TB primária é a TB miliar - devido à 

disseminação hematogénea e a apresentar lesões granulomatosas muito 

pequenas e difusas, que atingem muitos órgãos para além dos pulmões - e a

meningoencefalite tuberculosa - que interfere com o Sistema Nervoso Central.(12)
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Quando as defesas imunes são efectivas e conseguem deter a infecção inicial, a 

doença pode-se desenvolver posteriormente (TB secundária), a partir de um foco 

latente, e é designada de reinfecção endógena. Por outro lado, se a TB 

secundária for consequente de uma nova infecção, em que o sistema imune do 

hospedeiro não foi capaz de conter a sua progressão, será chamada de 

tuberculose de reinfecção exógena.(12)

Tal como já foi anteriormente referido, as formas de reinfecção comprometem 

mais frequentemente os pulmões, as lesões são circunscritas, têm evolução mais 

demorada e a reacção inflamatória do tipo hipersensibilidade (imunidade 

adquirida) é caracterizada pela formação de cavidades e fibrose. As lesões são 

mais comuns nos ápices pulmonares, devido à maior concentração de oxigénio, 

necessário ao desenvolvimento do bacilo. A cavidade pulmonar é resultado da 

liquefação e drenagem do conteúdo caseoso de uma lesão granulomatosa.(12)

As formas clínicas extra-pulmonares, na maior parte das vezes, devem-se à 

disseminação dos bacilos pelas correntes sanguíneas e/ou linfática, a partir do 

foco de inoculação inicial nos pulmões. Estas regiões são caracterizadas  por 

terem um elevado suprimento sanguíneo e, portanto, de oxigénio, tal como o 

córtex renal e cerebral, os ossos longos, as vértebras e as adrenais. Outras duas 

regiões importantes pela frequência com que são acometidas pela TB, são a 

pleura e o sistema linfático.(5, 12, 17)

1.3 - Agente etiológico e transmissão

O BK é um parasita intracelular facultativo, aeróbio estrito, tem uma parede 

celular rica em lípidos e é transmitido quase exclusivamente pela inalação de

aerossóis de indivíduas com doença pulmonar.(3, 5, 13) Em cerca de 90% dos 
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casos, a transmissão da TB é efectuada de homem para homem, por via 

inalatória (ar proveniente dos pulmões de indivíduos infectados) e pode atingir 

qualquer órgão ou sistema.(4, 17)

Os factores que determinam a probabilidade de transmissão da TB podem ser 

divididos nos que dizem respeito ao transmissor (TB activa), ao meio e ao 

receptor. Relativamente ao transmissor, inclui o número de bactérias na 

expectoração ou secreções, a viabilidade e a virulência das bactérias nas lesões 

pulmonares e a presença de tosse, espirro, fala e canto. Quanto ao meio, é 

constituído pelo efeito da diluição do volume de ar que contém o aerossol, a 

ventilação, a humidade e a exposição à luz solar/ultravioleta. A duração da 

exposição em recinto fechado e a resistência à infecção são os factores do 

receptor que condicionam a transmissão. A resistência à infecção é influenciada

por uma infecção prévia pelo BK, pela vacinação com o bacilo de Calmette-Guérin

(BCG), pela presença de doenças debilitantes e pela constituição genética.(2)

Deste modo, o risco de transmissão é maior nos casos em que as culturas com 

expectoração são positivas para o BK e é directamente proporcional à densidade 

bacilar nas secreções respiratórias. Contudo, a proximidade e a persistência dos 

contactos (exposição) são factores determinantes do risco de transmissão da 

infecção. Sendo assim, os membros da família e outros contactos domiciliários

têm maior risco (entre 25 a 50%), do que os que contactam com os doentes

casualmente. Entre os contactos, os que são mais novos (menos de 4 anos de 

idade) e os que têm imunodeficiência relativa ou crónica, ou seja, os indivíduos 

que têm as suas defesas diminuídas (exemplo VIH positivos), têm um maior risco 

de adquirir infecção.(2, 3, 5, 13, 18)
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Um atraso no diagnóstico e no tratamento dos pacientes são também factores

que aumentam o risco de transmissão da infecção e, segundo dados da OMS, 

cada paciente com infecção pulmonar da TB não tratado vai infectar em média 10 

a 15 pessoas todos os anos.(13, 15)

Entre os grupos de maior risco para contraírem a infecção estão:  os profissionais

de saúde, os residentes em lares, prisões e instituições de doentes crónicos, os 

imigrantes de zonas endémicas (no prazo de 5 anos) e os indivíduos 

imunodeprimidos, por cancro, doenças hematológicas, como leucemia ou 

linfomas, ou VIH  e com um peso corporal 10% ou mais inferior ao peso ideal.(8, 18)

1.4 - Manifestações clínicas

Na grande maioria dos pacientes, a infecção primária da TB é geralmente 

assintomática (infecção latente da TB), ou com pouca sintomatologia, uma vez 

que raramente causa doença. A TB primária é caracterizada por tosse seca ou 

pouco produtiva, dor torácica, dispneia e eritema nodoso. Além destes, podem 

ocorrer sintomas sistémicos como febre, sudorese nocturna e perda de peso.(5, 10)

Nos casos de reactivação da doença, as manifestações clínicas  podem ser 

múltiplas, em especial quando há envolvimento extrapulmonar. Os sintomas mais 

comuns da reactivação da TB pulmonar consistem em tosse com expectoração e 

por vezes com sangue, febre, sudorese nocturna, perda de peso e apetite, dor 

torácica, fadiga e fraqueza muscular. Dependendo do local de reactivação da TB, 

para além dos sintomas específicos da região afectada, sintomas sistémicos 

como febre (caracteristicamente vespertina), sudorese nocturna e perda de peso, 

podem ser algumas vezes proeminentes.(5, 8, 10, 11, 15, 17, 19)
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Por sua vez, a TB miliar manifesta-se através de sintomas relacionados com os 

órgãos acondicionadores, geralmente vários, ou na forma de febre de origem 

desconhecida (FUO). Nos casos crónicos podem existir poucos sinais clínicos 

específicos e a caquexia pode ser proeminente.(5, 20)

1.5 - Diagnóstico

O diagnóstico de casos integra estratégias preventivas com elevada importância 

para o controlo  e a eliminação da TB em todo o mundo.(18)

 Nos casos em que a infecção primária da TB não origina doença, a única

evidência dessa mesma infecção é a prova cutânea de tuberculina (Prova de 

Mantoux) positiva.(10, 15, 17)

Por sua vez, os pacientes com doença da TB dizem respeito aos casos em que 

os esfregaços têm bacilos de Koch ou em que há culturas positivas para o BK ou 

evidência radiográfica em conjunto com um quadro clínico de TB.(10, 15)

Deste modo, o diagnóstico da TB é  feito, geralmente, com base nos achados 

clínicos e radiográficos (Radiografia ao tórax) e confirmado pelo exame da 

expectoração (Baciloscopia) ou por esfregaços de tecidos para pesquisa de 

bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR).(5, 10, 15, 17) Estes métodos continuam a ser 

os métodos padrão de diagnóstico, apesar de já existirem outros, nomeadamente

as sondas de DNA, análises de PCR e meios líquidos que vieram tornar o 

diagnóstico mais rápido e mais sensível, o que nem sempre é acompanhado por 

um aumento da especificidade.(10, 17)

O exame da expectoração ao microscópio é o método mais barato, mais simples 

e mais directo para identificar a presença do BK e confirmar a presença de 

doença em um ou dois dias. Contudo, para avaliar a susceptibilidade aos 
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fármacos antibacilares, é necessário cultivar o BK e testá-lo num laboratório 

apropriado, com um tempo que varia entre 6 a 16 semanas (Testes de 

Sensibilidade a antibacilares), de forma a detectar eventuais resistências da TB 

aos fármacos e, assim, instituir um regime terapêutico adaptado ao caso.(15, 17)

Nas formas extra-pulmonares de TB, os tecidos locais ou amostras de líquidos, ou 

ambos, podem ser colhidos tanto para esfregaço como para cultura e para exame 

histológico.  Geralmente, os resultados dos exames histológicos das lesões da TB 

incluem granulomas caseosos e não caseosos com células gigantes.(10)

1.6 - Tratamento farmacológico

Um esquema terapêutico eficaz  deve ser constituído por vários fármacos, aos 

quais os microrganismos são sensíveis e deve ser usado durante um período de 

tempo suficiente (mínimo de 6 meses).(7, 17)

Actualmente, com a emergência  da resistência aos fármacos, é recomendada a 

utilização de um esquema inicial com 4 fármacos. O esquema mais utilizado é 

denominado de 2HRZE (S) + 4HR, ou seja, 2 meses com todos os fármacos de 1º 

linha, como a Isoniazida (H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z) e Etambutol (E) 

(fase intensiva do tratamento) e os 4 meses seguintes com H e R.(7, 15, 17)

É recomendado que o tratamento seja feito em TOD (Toma Observada 

Directamente), de forma  a promover a adesão do paciente, que é fundamental 

para o sucesso do mesmo e para prevenir o aparecimento de resistências, em 

particular da Multirresitência. Ou seja, se o tratamento não for tomado 

completamente  ou correctamente, pode-se desenvolver resistência à TB e a cura  

pode ser muito mais difícil ou até impossível em alguns casos.(15, 17)
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Existem algumas interacções entre os fármacos antibacilares e os nutrimentos. A 

H é um antagonista da vitamina B6 (piridoxina) e pode pode também estar 

relacionada com a diminuição da absorção de cálcio, vitamina B3 (niacina),

vitamina B12 (cianocobalamina) e vitamina D.(5, 19, 21, 22)  A R por sua vez, pode 

interferir no metabolismo da vitamina B12, da vitamina D e do folato.(19, 21)

1.7 - Terapêutica nutricional

Os objectivos da terapêutica nutricional em pacientes com TB pulmonar devem 

ser: manter o peso/ evitar a perda de peso do paciente, normalizar os níveis de 

cálcio no sangue, repor a perda de nutrimentos no caso de hemorragia pulmonar, 

favorecer a cura das cavidades necrosadas durante a infecção, combater a 

neurite periférica, estimular o apetite, evitar a desidratação e a inflamação

pulmonar (pleurisia), entre outras complicações.(22)

As evidências, na sua maioria, sustentam a tentativa de obter um aporte 

energético aumentado (aproximadamente 35-40 kcal/kg de peso ideal), com uma 

composição proteica normal ou ligeiramente aumentada (1,2-1,5 g/kg de peso 

corporal ideal). Isto é facilmente conseguido através da dieta e do uso de 

suplementos energéticos e proteicos. Nos pacientes gravemente desnutridos, 

incapazes de obterem as necessidades energéticas e proteicas que necessitam 

por estas vias, pode ser necessário recorrer a sondas nasogástricas ou 

alimentação por gastrostomia endoscópica percutânea.(5, 19) Assim, a dieta de um 

paciente com TB deve ser saudável, variada e os alimentos devem ser 

distribuídos por várias refeições pequenas, ao longo do dia, tal como o 

aconselhado para um indivíduo saudável. A dieta deve ser balanceada e conter 

quantidades energéticas e proteicas adequadas. Deve garantir o fornecimento de:
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cálcio e de vitamina D, mas não de uma forma excessiva (no mínimo, devem ser 

consumidos cerca de 500-750 ml de iogurte ou leite diariamente), de ferro e 

vitamina C (no mínimo 5-6 peças de frutas e vegetais devem ser consumidos 

diariamente), importantes na síntese de hemoglobina e para a cura dos pulmões e 

e de vitaminas do complexo B, especialmente de vitamina B6, para compensar a 

terapia com H (através de cereais integrais, legumes, bananas, batatas, farinha 

de aveia, fermento, gérmen de trigo, carne de porco e fígado).(19)O álcool não 

deve ser usado como fonte de calorias e deve-se garantir a ingestão de muitos 

fluídos, para evitar a desidratação.(19, 22, 23)

Outro factor importante é o manuseamento seguro dos alimentos e a higiene 

pessoal.(19)

2 - A MALNUTRIÇÃO E A TB

A malnutrição resulta da indisponibilidade dos alimentos, da pobreza e falta de 

meios para comprar os alimentos, do abuso substancial e negligência alimentar e 

da presença de doenças debilitantes, que afectam a ingestão calórica, a absorção 

dos nutrimentos e a energia dispendida. A TB é uma infecção crónica bacteriana, 

comum em todas estas circunstâncias, o que leva a que os pacientes com TB 

tenham frequentemente um baixo peso e estejam malnutridos, comparativamente 

com os indivíduos saudáveis. Contudo, a relação entre a malnutrição e a TB é 

complexa, uma vez que não é claro se a malnutrição predispõe para a doença ou 

é resultado desta. Ou seja, se por um lado, a TB pode originar um baixo peso e 

deficiências nutricionais (malnutrição), pelo aumento das necessidades 

energéticas, alterações no processo metabólico e pela diminuição do apetite, 
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causando uma redução da ingestão alimentar. Por outro, a malnutrição é vista 

como um factor que torna os indivíduos mais susceptíveis à TB, limitadora da 

recuperação dos pacientes com TB, pela depressão do sistema imune.(11, 24-26)

Este papel da malnutrição pode ser explicado pela sua interferência com a 

imunidade celular, a “chave” da defesa do hospedeiro contra a TB.(1, 26, 27)

Em resposta à infecção, o sistema imune  executa inicialmente a resposta inata e 

depois adquire as funções de defesa do hospedeiro, de grande diversidade. Tanto 

a imunidade inata, como a adquirida, envolvem a activação e propagação de 

células imunes e a síntese de várias moléculas, requerendo a replicação de DNA, 

a expressão de RNA e a síntese e secreção proteica, responsáveis por um 

consumo adicional de energia anabólica. Por outro lado, os mediadores 

inflamatórios favorecem um aumento da resposta catabólica. A infecção é então 

responsável por uma perda de energia, o que reduz a produtividade a nível da 

comunidade (incluindo a produção de alimentos, principalmente nos países em

desenvolvimento), potenciando a pobreza, que, por sua vez, interfere com o 

desenvolvimento do sistema de educação e de saúde. Esta situação leva ao 

aumento da instabilidade socioeconómica e politica, e é um factor de risco para a 

malnutrição, que pode comprometer a imunidade e desta forma favorecer a 

infecção.(27, 28) Assim, observa-se a existência de um ciclo vicioso entre a infecção 

e a malnutrição, o que origina  uma probabilidade aumentada da progressão de 

infecção, primária ou latente para doença activa, nos grupos populacionais com 

risco aumentado de malnutrição.(14, 19, 26, 28) Acresce ainda o facto do estado 

nutricional poder influenciar a progressão da infecção por TB para doença, 

através da alteração da disponibilidade dos nutrimentos essenciais para cumprir

os requisitos metabólicos do patogéneo e do indivíduo. Adicionalmente, a 



13

malnutrição pode diminuir a efectividade farmacodinâmica dos regimes de 

fármacos antibacilares e danificar o efeito protectivo da vacina BCG.(19)

Deste modo, o estado nutricional determina a saúde e o funcionamento de todos 

os sistemas do organismo, incluindo o sistema imune.(27) Por exemplo, quando a 

ingestão proteica não é adequada, a actividade antimicobacteriana é reduzida; a 

maturação das células T está impedida e a resposta Th1 deprimida, enquanto que 

a Th2 é favorecida. Isto faz com que os macrófagos permaneçam inactivos e os 

granulomas protectores estejam mal formados, permitindo a replicação e 

disseminação do BK. Ou seja, entre os indivíduos com malnutrição proteica pode 

ser esperado que a infecção tuberculosa cause uma doença fulminante, 

caracterizada pela destruição extensiva de tecido e morte rápida.(4)

2.1 - Experiências em animais

Com o intuito de tentar esclarecer a ligação entre a TB e a malnutrição têm sido 

realizadas várias experiências em animais. Estes modelos experimentais em 

animais são bastante utilizados, uma vez que é praticamente impossível 

determinar o estado nutricional do indivíduo imediatamente antes da infecção 

tuberculosa e, assim, determinar se a malnutrição origina a TB ou vice-versa, em 

humanos.(26)

No entanto, apesar da maioria destes modelos suportarem a evidência de que a 

malnutrição tem um efeito detrimental na patogénese da TB, a natureza destes 

modelos experimentais coloca em causa a relevância destas observações, dado 

que a espécie do hospedeiro, a dose e via de infecção assim como o ritmo estão 

alterados, comparativamente com os humanos.(26)
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2.2 - Estudos em humanos

Nos humanos, a profundidade e a qualidade da evidência de que a malnutrição

aumenta o risco da TB é relativamente pequena, não sendo possível discriminar 

com precisão quanto é que o risco de TB aumenta, relativamente ou 

especificamente ao grau ou tipo de malnutrição.(26) Contudo, a ligação entre a TB 

e a malnutrição tem sido reconhecida desde há muitos anos para cá e vários tipos 

de estudos têm sido realizados neste sentido.(29)

2.2.1 - Estudos ecológicos

Em contraste com a maioria dos estudos ecológicos, três desses estudos 

apresentaram uma evidência razoável de que a nutrição, isolada de outras 

circunstâncias históricas, tem um papel directo na morbilidade e na mortalidade 

por TB.(26, 28, 30)

2.2.2 - Estudos de séries de casos

Os estudos de séries de caso têm sido realizados com vista a tentar estabelecer a 

relação temporal entre a TB e a malnutrição. Estes constataram que em pacientes 

pós-cirúrgicos, com by-pass para a obesidade mórbida, os que apresentavam 

uma rápida perda de peso e malabsorção, devido ao seu curto circuito do 

intestino, tinham uma incidência de TB superior à da população de origem. 

Similarmente, a gastrectomia parcial nos pacientes com úlcera foi demonstrada 

como preditora de TB nos homens, mas a associação foi 14 vezes mais provável 

para homens com peso inferior a 85% do seu peso ideal, do que para os homens 

que apresentavam um peso adequado para a sua altura.(26)



15

2.2.3 - Estudos de coorte prospectivos

Três estudos de coorte prospectivos tentaram relacionar a constituição corporal 

com o risco de TB, através do peso e da altura. Concluíram que, tendo em conta 

as variações do peso e da altura, não houve diferenças significativas na 

sensibilidade à tuberculina, mas um peso abaixo do peso ideal comparativamente 

com um peso acima, estava fortemente associado com um aumento da incidência 

de TB.(26, 31)

2.3 - A malnutrição e a resposta imune contra a TB 

Relativamente à influência da malnutrição calórico-proteica na resposta imune à 

vacina BCG em humanos, há uma grande oscilação nos resultados dos 

estudos.(26) Singh et al(13) não encontraram diferenças significativas na 

prevalência de testes positivos à tuberculina, nas crianças malnutridas 

comparativamente com as bem nutridas, sugerindo que um grande número de 

crianças malnutridas são capazes de responder ao teste da tuberculina. Contudo, 

observaram que o tamanho do endurecimento da pele é superior a 20 mm nos 

indivíduos bem nutridos ou com malnutrição ligeira e apenas uma minoria dos 

indivíduos malnutridos apresentavam um endurecimento superior a 15 mm, o que 

enfatiza a hipótese de que a malnutrição severa deprime a resposta de 

hipersensibilidade à tuberculina.

Van Lettow et al(32) determinaram a relação entre a malnutrição e a TB, utilizando

a radiografia torácica, outro dos exames de diagnóstico da TB, e concluiram que a 

extensão da doença pulmonar está associada com a severidade da malnutrição, 

em pacientes com TB na África Subsariana.
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2.4 - Prevalência da malnutrição em pacientes com TB

Relativamente à prevalência da malnutrição, um estudo elaborado por Dodor(27)

detectou que cerca de metade dos casos novos de TB estão malnutridos no início 

do tratamento, com mais de � dos pacientes a apresentarem malnutrição 

moderada ou severa. No entanto, a instituição de quimioterapia está associada ao 

melhoramento gradual do estado nutricional e no final da fase inicial de 

tratamento intensivo (2 meses), 60% dos pacientes apresentavam um estado 

nutricional normal e menos de 1/5 apresentavam malnutrição severa e moderada.

2.5 - A constituição corporal dos pacientes com TB e a sua interferência 

com os resultados da terapia anti-TB

Depois de se verificar e observar o efeito da malnutrição no sistema imune dos 

pacientes com TB, alguns autores investigaram a influência da TB na constituição 

corporal dos indivíduos e a forma como as alterações no peso corporal destes, 

interfere com os resultados obtidos, durante e após a terapia anti-TB.(31, 33)

Um estudo de Paton et al(33) feito com o objectivo de determinar a composição 

corporal em pacientes com TB, constatou que para além de um índice de Massa 

Corporal (IMC) significativamente mais baixo, estes pacientes também exibiam 

níveis significativamente mais baixos de hemoglobina e albumina, níveis 

semelhantes de proteínas e níveis significativamente superiores de globulina, da 

taxa de sedimentação de eritrócitos e de proteína C-reactiva, comparativamente 

com os controlos. A perda de peso englobava tanto massa magra 

(preferencialmente nas extremidades), como massa gorda (preferencialmente no 

tronco).
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Khan et al(31) realizaram um estudo de coorte prospectivo, em que a descoberta 

mais notável foi de que os indivíduos que apresentavam inicialmente um baixo 

peso (definido como 10% ou mais abaixo do peso corporal ideal) e que 

aumentavam mais de 5% do seu peso durante a fase inicial de terapia intensiva 

tinham um risco de recaída menor, comparativamente com as que apresentavam 

inicialmente um baixo peso e aumentaram 5% ou menos do seu peso. Contudo, 

não é certo se os esforços para diminuir as recaídas devem ser no sentido dos 

pacientes apresentarem um aumento do peso corporal superior a 5% ou 

envolverem intervenções adicionais, como por exemplo, extender o tempo de 

duração da terapia anti-TB.

Além disso, permanece a dúvida de que para melhorar o estado nutricional é 

suficiente estar exposto à quimioterapia anti-TB ou é necessário um 

aconselhamento dietético com ou sem suplementação nutricional. Com a 

quimioterapia anti-TB, a repleção nutricional ocorre normalmente, através de um 

aumento da ingestão, da redução das necessidades energéticas ou pela melhoria 

da eficiência na utilização do substracto. No entanto, esta repleção nutricional 

pode demorar vários meses, enaltecendo o papel da nutrição adequada, uma vez 

que mesmo na era da quimioterapia anti-TB, a prevalência de TB em associação 

com o VIH tem vindo a aumentar. A TB é o maior cofactor para a perda de massa 

magra em indivíduos com VIH e com a emergência da Multirresistência às drogas 

anti-TB, os padrões da doença podem mudar e a infecção crónica pode tornar-se

mais comum.(29)

Paton et al(25) verificaram que o aconselhamento nutricional para aumentar a 

energia ingerida em conjunto com a suplementação nutricional, quando iniciados 

durante a fase inicial do tratamento da TB, produzem um aumento significativo no 
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peso corporal, no total de massa magra e na função física ao final de 6 semanas, 

comparativamente com o grupo controlo (sem suplementação), que só obteve o 

mesmo resultado após 24 semanas. Contudo, depois deste período de tempo, o 

modelo alterou-se e apesar do aumento do peso corporal permanecer mais 

elevado no grupo suplementado, a deposição passou a ser predominantemente 

de massa gorda, daí ser questionável se se deve continuar a encorajar a ingestão 

energética excessiva depois deste período inicial. Por outro lado, Leung et al(34),

ao analisarem vários estudos sobre a suplementação nutricional, concluíram que 

existem evidências limitadas de que providenciar a avaliação e o aconselhamento 

nutricional, combinado com suplementos ricos em energia, contendo proteínas, 

gordura e hidratos de carbono, aos pacientes com TB pode ser melhor  do que a 

avaliação e o aconselhamento nutricional isolados, na ajuda ao aumento de peso.

2.6 - Supernutrição

A malnutrição também pode englobar um excesso de proteínas, hidratos de 

carbono e gordura (prinicipalmente nos países desenvolvidos) e, em conjunto com 

a obesidade, contribuir para uma epidemia de Diabetes Mellitus (DM), por si só 

um factor de risco para a reactivação da TB.(35, 36)

Leung et al(36) realizaram um estudo, de forma a analisar a relação da obesidade

com a TB e verificaram que tanto a obesidade, como o excesso de peso estavam 

associadas a um risco significativamente mais baixo de TB activa, apesar do 

aumento de peso ter sido cuidadosamente balanceado com o risco aumentado de 

desenvolver DM e doenças cardiovasculares.

Uma dieta rica em colesterol também tem sido demonstrada como acelaradora da 

esterilização bacteriológica na TB pulmonar, durante a fase intensiva de terapia 
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anti-TB. Esta descoberta é importante porque a redução do período de infecção 

nos pacientes com TB diminui o risco de disseminação do bacilo para outros 

indivíduos e sugere que o colesterol deveria ser usado como uma medida 

complementar no tratamento anti-TB. Contudo, mais estudos necessitam de ser 

realizados a este nível.(1)

Apesar da TB estar claramente relacionada com a malnutrição, tanto em humanos 

como em modelos experimentais, o risco relativo para níveis específicos e tipos 

de malnutrição necessita de ser definido . Por um lado, a malnutrição severa pode 

acarretar um risco mais elevado de TB comparativamente com a malnutrição leve 

ou moderada, por outro, a malnutrição severa é muito menos frequente nas 

populações e, desta forma, os efeitos preventivos não terão grande sucesso se 

apenas tiveram em conta a malnutrição severa.(26, 37)

3 - A SUPLEMENTAÇÃO VITAMÍNICA E MINERAL EM PACIENTES COM TB

Como já referido previamente, as doenças infecciosas agudas, como a TB, são 

acompanhadas por uma variedade de respostas corporais, nutricionais e 

metabólicas. A resposta à infecção está associada ao aumento do gasto 

energético pelo paciente e aos vários graus de perda teciduar. Na tentativa 

corporal para lutar contra a infecção, a energia gasta é superior e, assim, é 

necessária mais energia nos pacientes com TB.(19)

Alterações complexas ocorrem no metabolismo dos macronutrimentos, contudo a 

resposta à infecção também inclui um dano profundo no estado dos 

micronutrimentos nos pacientes. Pensa-se que o aumento da energia gasta e o 

enfraquecimento dos tecidos associados à infecção estejam relacionados com um 
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aumento das necessidades em micronutrimentos, como a vitamina A, vitaminas 

do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ferro, selénio e zinco.(3, 19, 38, 

39) Existem outros micronutrimentos também relacionados com a TB, como o 

folato, o cobre e a arginina.(3, 16, 38, 40)

No entanto, apesar dos estudos extensivos realizados, pouco se sabe acerca das 

necessidades exactas de vitaminas e minerais na infecção e sobre os efeitos da 

suplementação destes micronutrimentos nos resultados do tratamento da doença,  

das complicações clínicas, sendo a questão da mortalidade incerta. Um indivíduo 

com TB, que não consiga suprir  as necessidades vitamínicas e minerais apenas 

da dieta (devido à falta de apetite), deve ser suplementado com vitaminas e 

minerais, que providenciem 50 a 150% das recomendações diárias, o que pode 

aumentar a eficácia da terapia, principalmente devido à emergência da 

multirresistência.(19, 41)

3.1 - A suplementação vitamínica na TB

3.1.1 - Vitamina D

No séc. XIX, utilizava-se o óleo de fígado de bacalhau e a exposição à luz solar 

como terapias populares para a TB. Posteriormente, na era pré-antibiótica, a 

vitamina D era utilizada no tratamento da TB.(5, 42)

3.1.1.1 - Papel da vitamina D no Sistema Imunitário

Sabe-se que a deficiência nesta vitamina (25-hidroxicolecalciferol) aumenta a 

susceptibilidade à TB, o que pode ser explicado pelo seu papel 

imunomodelador.(43, 44) Deficiências proteicas, de zinco e do metabolito activo da 
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vitamina D, o 1,25-dihidroxivitamina D3 (calcitriol), resultam em danos nas 

funções das células T, incluindo a diminuição da produção de citocinas Th1, 

interleucina 2 (IL-2) e IFN-�.(44)

Sita-Lumsden et al(44) e Cegielski, et al(26) fizeram referência a estudos in vitro,

que demonstraram que os monócitos têm receptores para o calcitriol e que este

pode desencadear a actividade anti-microbiana dos monócitos e dos macrófagos, 

aumentando a fagocitose e a formação de granulomas.

O calcitriol pode actuar sinergicamente com o IFN-� para conter a replicação 

intracelular do BK e induzir a síntese de óxido nítrico para suprir o crescimento do 

BK em macrófagos humanos.(44)

Assim, a vitamina D actua através da ligação aos receptores nucleares das 

células alvo e, desta forma, tanto os baixos níveis da vitamina, como 

anormalidades na estrutura e na função do receptor podem resultar na 

danificação da imunidade do hospedeiro ao BK.(43)

3.1.1.2 - Níveis de vitamina D em pacientes com TB

Com o objectivo de explorar a associação entre baixos níveis de vitamina D no 

soro e o risco de TB activa nos humanos, Nnoaham et al(43) realizaram uma meta-

análise e verificaram que, cinco dos sete estudos referidos, mencionavam que os 

pacientes com TB têm geralmente, baixos níveis de vitamina D comparativamente 

com os controlos saudáveis, tendo em conta o sexo, a idade, a etnia, a dieta e a 

localização geográfica. Foram revistos apenas estudos em que os pacientes 

ainda não tinham começado a quimioterapia anti-TB, uma vez que esta diminui os 

níveis de vitamina D. Estes resultados foram apoiados por um estudo realizado 

por Sita-Lumsden et al(44) e contrapostos por um estudo de Wejse et al(45), que 
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detectaram uma menor deficiência severa de vitamina D em pacientes com TB do 

que em controlos saudáveis, na Guiné-Bissau.

Embora exista uma boa evidência de que os baixos níveis de vitamina D 

comprometem a imunidade mediada por células e propenciam a activação da TB 

latente, é também possível que os baixos níveis resultem da TB por si só.(43-45)

Gibney et al(46), num estudo retrospectivo em imigrantes africanos, referiram 

níveis reduzidos de vitamina D em pacientes com TB comparativamente com os 

indivíduos com infecção latente de TB, o que apoia a possibilidade da deficiência 

da vitamina D aumentar o risco de progressão da infecção latente de TB para TB, 

no entanto este estudo não mostrou causalidade. 

3.1.1.3 - Suplementação em vitamina D

Wejse et al(42) realizaram um estudo com o intuito de testar se a suplementação 

com vitamina D (300,000 IU de colecalciferol, dividas em 3 doses) melhora as 

respostas clínicas ao tratamento e se está relacionada com uma diminuição da 

mortalidade entre os pacientes com TB. Concluíram que a suplementação em 

vitamina D em pacientes com TB na Guiné-Bissau, não resultou em alterações 

nas manifestações clínicas, nem em alterações na taxa de conversão da TB. 

Contudo, a dose de vitamina D utilizada não teve nenhum efeito nos níveis de 

vitamina D dos pacientes que a recebiam. 

Em contraste com estes resultados, Martineu et al(47) verificaram que a 

suplementação com uma dose oral individual de 2,5 mg (100,000 IU) de vitamina 

D (ergocalciferol) induzia um aumento de 91% na concentração média de 

25(OH)D (25-hidroxivitamina D - formada pela metabolização de vitamina D no 

fígado) no soro e corrige, no máximo em seis semanas, a deficiência em todos os 
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indivíduos que no início apresentavam concentrações de 25(OH)D �20nmol/l, sem 

causar hipercalcemia em nenhum paciente. Outra descoberta deste estudo foi 

que a taxa de luminescência média após 24 horas, era menor nos indivíduos 

suplementados com vitamina D do que nos placebo, enquanto que após 96 horas, 

não haviam diferenças entre os dois grupos relativamente a esta taxa e à 

secreção de IFN-�. Depreende-se assim que a suplementação com vitamina D 

aumenta primariamente a resposta imune inata à infecção micobacteriana. A 

suplementação individual de vitamina D (2,5 mg) é uma forma efectiva, segura, 

fácil de administrar em locais pobres e barata para uma intervenção de saúde 

pública.

3.1.1.4 - Risco de hipercalcemia

A possibilidade de desenvolver hipercalcemia faz com que a dose de vitamina D a 

administrar, tenha que ser cuidadosamente escolhida e monitorizada e, na 

verdade, pode limitar o potencial da vitamina D como terapêutica adjunta.(41)

Ralph et al(41), na sua meta-análise, referem que a hipercalcemia foi reportada em 

3 das 10 séries de casos revistas, em que 1 a 11% dos pacientes estavam 

afectados e todos eles recebiam, no mínimo, 600,000 IU de vitamina D por 

semana.

Assim, apesar do conhecimento da actividade imunomodeladora da vitamina D, 

factores como a dose ideal de suplementação, a contribuição da dieta e a

exposição solar são ainda controversos e o seu papel na progressão da TB 

permanece desconhecido.(48)



24

3.1.2 - Vitamina A

3.1.2.1 - Papel no Sistema Imunitário

A ligação entre a deficiência em vitamina A e a morbilidade ou mortalidade,

devido a doenças infecciosas, é reconhecida há vários anos. Esta vitamina 

adquiriu a reputação de vitamina anti-infecciosa e constatou-se que nenhuma 

deficiência nutricional era mais consistente com a doença infecciosa, do que a 

deficiência em vitamina A.(49)

A vitamina A e os seus metabolitos melhoram a imunidade, uma vez que 

potenciam as respostas dos anticorpos a antigénios dependentes das células T,

aumentam as respostas de proliferação dos linfócitos aos antigénios e inibem a 

apoptose. É também importante na manutenção da integridade das superficies 

epiteliais e a sua deficiência leva a uma redução nos níveis de secreção de 

imunoglobulina A (IgA) no muco. Este facto leva ao enfraquecimento das barreiras 

locais à infecção, responsável pelo dano no sistema imune dos indivíduos com 

deficiência severa de vitamina A, nos quais infecções simples podem ser fatais.(23,

49, 50)

3.1.2.2 - Níveis de vitamina A em pacientes com TB

Ramachandran et al(49), no seu estudo, acederam aos níveis de vitamina A no 

início e no final do tratamento e compararam os níveis dos pacientes com os de 

sujeitos que apresentavam um estado nutricional semelhante (contactos que 

partilhavam a mesma casa do paciente) e com indivíduos que apresentavam um 

bom estado nutricional. Verificaram que, no início do tratamento, 81% dos 

pacientes com TB, 24% dos contactos de casa e 7% dos indivíduos que 

apresentavam um bom estado nutricional, tinham níveis de vitamina A � 30μg/dl.
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No final do tratamento, os níveis médios de vitamina A dos pacientes eram 

similares aos dos outros dois grupos no início do tratamento. Estes resultados 

sugerem que a deficiência em vitamina A é comum em pacientes com TB, o que 

vai de encontro aos resultados obtidos por outros estudos, em diferentes países. 

Contudo, os níveis retornam aos valores normais depois do tratamento anti-TB,

com ou sem suplementação.

A deficiência em vitamina A observada nos pacientes com TB, tal como a 

deficiência de vitamina D referida anteriormente, pode ter contribuído para o 

desenvolvimento da TB ou resultar da perda de apetite, pobre absorção intestinal, 

perda urinária aumentada de vitamina A ou de uma reacção de fase aguda da 

TB.(50)

Outro estudo, realizado por Mugusi et al(51), comprovou a presença da deficiência 

em vitamina A em pacientes com TB, que era agravada quando os pacientes 

eram VIH+. No entanto, estes autores referiram que a deficiência em vitamina A,

para além de estar associada à infecção por VIH e à progressão da doença, está 

associada com outras infecções, especialmente em episódios agudos de febre. 

Durante os episódios febris, proteínas de ligação ao retinol (forma activa da 

vitamina A) são perdidas, em conjunto com a vitamina A. Com o cessar da febre, 

a perda diminui e os níveis séricos aumentam até ao valor normal em HIV-.

A hipoalbuminénia pode estar associada com baixos níveis de vitamina A, uma 

vez que a proteína de ligação ao retinol, uma albumina, é o transportador 

específico do retinol do fígado para os vários tecidos no corpo e a diminuição da 

sua concentração, resulta na danificação da libertação da vitamina A pelo fígado e 

no aumento da excreção de vitamina A urinária. Assim, a ingestão proteica em 
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adição à suplementação em vitamina A, parece ser importante para restaurar os 

níveis séricos desta vitamina.(49, 51)

3.1.2.3 - Suplementação em vitamina A

Uma melhoria do estado nutricional, incluindo a suplementação em vitamina A, 

pode ser benéfica para os indivíduos infectados com TB, apesar de reportagens 

recentes da suplementação em vitamina A, isolada ou em conjunto com outros

micronutrimentos durante o tratamento anti-TB serem conflituosas, em relação ao 

tempo de conversão da TB.(49, 50)

Um artigo de revisão realizado por Abba et al(11) mencionou um estudo em que as 

crianças com TB pulmonar foram suplementadas com uma dose individual de 

vitamina A e, após seis semanas de quimioterapia anti-TB, mais crianças do 

grupo suplementado permaneciam sintomáticas comparativamente com o grupo 

controlo (crianças saudáveis), embora essa diferença não fosse significativa. Os 

sintomas respiratórios aos 3 meses e as alterações no peso não diferiram entre 

os grupos.

Um precursor da vitamina A, o �-caroteno também foi mencionado como 

exercedor de um efeito benéfico no sistema imune. Contudo, um estudo realizado 

por Hemila et al(52), verificou que este composto não aumentava a resistência à 

TB em homens fumadores, de meia idade.

3.1.3 - Vitamina E 

A vitamina E é um antioxidante e a sua actividade está aumentada por outros 

nutrimentos envolvidos na actividade antioxidante, como a vitamina C e o 

selénio.(23)
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Estudos em humanos, que avaliaram o efeito da suplementação em vitamina E 

nos resultados clínicos das doenças infecciosas, principalmente do tracto 

respiratório são escassos, embora existam algumas evidências de que a 

deficiência em vitamina E aumente a susceptibilidade à TB.(5, 52)

Hemila et al(52) realizaram um estudo de coorte, com o objectivo de verificar o 

efeito da suplementação com vitamina E (50 mg/dia) ou �-caroteno (20 mg/dia) na 

incidência da TB tratada a nível hospitalar. Verificaram que a suplementação em 

vitamina E não teve impacto na incidência da TB. Contudo, o efeito da 

suplementação em vitamina E era significativamente modificado pelos níveis 

dietéticos de vitamina C. Assim, a vitamina E aumentou o risco de TB em 72% 

nos indivíduos que obtinham 90mg/dia ou mais de vitamina C dos alimentos. 

Tendo em conta esta interacção significativa, este estudo analisou de que forma é 

que a associação entre a ingestão contínua de vitamina C e o risco de TB 

diferem, entre os participantes que eram suplementados em vitamina E e os que 

não eram, encontrando divergências significativas. O grupo não suplementado 

com vitamina E, participantes no quartil mais elevado de ingestão de vitamina C, 

tem um risco mais baixo em 60% de desenvolver TB, comparativamente com os 

participantes no quartil mais baixo de ingestão de vitamina C. Por outro lado, no 

grupo suplementado com vitamina E, a ingestão de vitamina C e o risco de TB 

não estavam associados. Este estudo também verificou que nos indivíduos que 

fumam muito há uma tendência da vitamina E para aumentar o risco de TB e o 

fumar, modifica o efeito da vitamina E na incidência da TB. Contudo, este 

perigoso efeito da vitamina E estava restricto aqueles que fumavam muito no 

início da coorte e que ingeriam quantidades acima da média de vitamina C, 

apenas no primeiro ano de suplementação. Os resultados deste estudo opõem-se
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ao princípio de que a suplementação em vitamina E tem benefícios para o 

sistema imune e protege contra várias infecções, principalmente nas pessoas 

mais idosas, e sugerem que existe uma heterogeneidade biológica entre os 

grupos populacionais. Assim, são as características pessoais que vão determinar 

se a suplementação em vitamina E causa benefícios ou se é perigosa, sendo que 

a dosagem de vitamina E deve ser um conceito secundário, feita em função das

características pessoais.

Em contrapartida, um estudo realizado por Seyedrezazadeh et al(9), com o 

objectivo de avaliar a eficácia da suplementação com vitamina E (140 mg/dia) e 

selénio (200 μg/dia) durante 2 meses no stress oxidativo em pacientes com TB, 

concluiu que a suplementação nestes micronutrimentos reduz o stress oxidativo 

em pacientes com TB pulmonar. Segundo estes autores, o efeito benéfico desta 

suplementação deve continuar a ser avaliado, pois embora a formação de 

espécies reactivas ao oxigénio seja crucial para a defesa do hospedeiro, estas 

podem promover lesões e inflamação do tecido.

Abba et al(11), na sua meta-análise fazem referência a um estudo que tinha como 

objectivo verificar a eficácia da suplementação com os dois micronutrimentos 

referidos no estudo anterior (vitamina E e selénio) no tratamento da TB. Após 15, 

30, 45 e 60 dias de tratamento anti-TB, não foram registadas diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo suplementado e o grupo placebo, na 

taxa de conversão do exame da expectoração positivo à TB.

3.1.4 - Vitamina C

A vitamina C é um antioxidante, que permite aos linfócitos e outras células do 

sistema imune funcionarem correctamente.(23)
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Existem algumas evidências de que a deficiência em vitamina C aumenta a 

susceptibilidade à TB.(5) No estudo de coorte, realizado por Hemila et al(52), a 

ingestão de vitamina C diminuía a incidência de TB no grupo não suplementado 

com vitamina E, tal como já foi referido anteriormente. Contudo, estes autores 

realizaram uma análise prévia em que observaram que os indivíduos que fumam

muito, com uma ingestão dietética superior a 90mg/dia, através de ingestões 

elevadas de frutas, vegetais e grãos, tinham uma redução substancial do risco de 

TB. Estes resultados não foram influenciados pela suplementação com vitamina 

E.

3.1.5 - Vitamina B6 (piridoxina)

A H interfere com o metabolismo desta vitamina, o que pode ser responsável pela 

neuropatia periférica, complicação relativamente frequente no tratamento da TB, 

especialmente em pacientes infectados com o VIH. A suplementação profiláctica

com pequenas doses de piridoxina tem sido administrada em adultos malnutridos 

que recebem isoniazida, para prevenir a neuropatia periférica.(21, 38)

3.2 - A suplementação mineral na TB

3.2.1 - Zinco

O zinco é um nutrimento indispensável para uma resposta imune vigorosa e é 

essencial para o correcto desenvolvimento e manutenção do sistema imune. Sem 

zinco, o organismo pode não conseguir lutar contra as bactérias, vírus e fungos 

que o invadem e uma deficiência em zinco, mesmo que ligeira, pode aumentar o 

risco de infecção.(23) Devido à importância deste nutrimento nas funções imunes, 
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na susceptibilidade a infecções respiratórias e na síntese da massa magra 

corporal, foram realizados vários estudos com o intuito de avaliar o efeito da 

suplementação em zinco durante o tratamento da TB.(3) Na maioria dos estudos, 

esta suplementação não teve qualquer efeito no número de células CD4+, no 

ganho de peso, na taxa de conversão do exame da expectoração positivo para a 

TB e na mortalidade por TB.(3, 38)

No entanto, Abba et al(11), na sua meta-análise, referiram um estudo em que a 

suplementação em zinco foi combinada com a suplementação em vitamina A e 

embora não tenha havido alterações significativas na taxa de conversão do 

exame de expectoração positivo para a TB, 6 meses após no inicio da 

suplementação, o grupo suplementado tinha um peso corporal significativamente 

mais elevado (aproximadamente 2 kg), comparativamente com o grupo placebo. 

Além disso, nessa data, o grupo suplementado tinha também maior capacidade 

para realizar as actividades do dia-a-dia, comparativamente com o grupo placebo.

3.2.2 - Ferro

Apesar do ferro ser necessário para uma função imune óptima, serve também 

como nutrimento para a bactéria, o que origina uma competição entre o BK e o 

hospedeiro para obterem o ferro.(4, 23)

Quando a micobactéria obtém o ferro que necessita, a replicação é estimulada e a 

actividade bactericida dos macrófagos é destruída, favorecendo a disseminação 

bacteriana. De facto, a deficiência ligeira/suave em ferro é protectora contra a TB 

activa, uma vez que a suplementação em ferro, favorece a reactivação da 

infecção latente e a disseminação do local inicial da infecção.(4)
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3.2.3 - Selénio

O selénio é requerido pela enzima Glutationa Peroxidase e é também crucial na 

manutenção dos processos imunitários e na “limpeza” do BK. A função 

antioxidante de alguns micronutrimentos como o selénio pode também alterar o 

genoma dos micróbios.(9)

No entanto, como já referido num estudo não foram registadas diferenças 

estatisticamente significativas na taxa de conversão do exame da expectoração 

positivo para a TB, entre o grupo suplementado (selénio e vitamina E) e o grupo 

placebo. Um outro estudo refere, no entanto, uma verificação do papel benéfico 

dessa suplementação na redução do stress oxidativo em pacientes com TB.(9, 11)

3.3 - Efeito da suplementação combinada em micronutrimentos na TB

Vários estudos têm sido realizados em pacientes com TB, testando uma grande 

variedade de suplementos nutricionais, formados por apenas um nutrimento ou 

por uma combinação deles.(11)

Range et al(3) realizaram um estudo com o intuito de verificar os efeitos da 

suplementação vitamínica/mineral (vitamina A, B1, B2, B6, C, E, D e ácido fólico, 

niacina, selénio e cobre) e de zinco na mortalidade durante o tratamento da TB. 

Concluíram que a suplementação vitamínica e mineral, incluindo o zinco, pode 

reduzir a mortalidade nos infectados com VIH. No entanto, não houve nenhum 

efeito da suplementação vitamínica/mineral isolada, ou em conjunto com o zinco, 

na mortalidade dos pacientes com TB não infectados com o VIH e no número de

células CD4+. O ganho de peso foi superior nos pacientes do grupo 

suplementado com multivitaminas e minerais e com zinco, comparativamente com 
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o grupo placebo (não suplementado) e com os grupos suplementados apenas

com multivitaminas e minerais sem zinco, ou só com zinco.

Outro estudo, realizado por Range et al(38), não detectou efeitos significativos da 

suplementação vitamínica/ mineral (com os mesmos nutrimentos descritos no 

estudo anterior), na conversão da cultura. No entanto, o grupo com TB 

suplementado com a combinação de vitaminas e minerais, apresentou um 

aumento no ganho de peso corporal.

O efeito da suplementação em micronutrimentos (vitamina A, complexo B, C, E e 

ácido fólico e selénio, em proporções 6 a 10 vezes superiores às recomendações 

dietéticas) na TB, foi também analisado por Villamor et al(39). Estes autores 

verificaram que este conjunto de micronutrimentos diminuem o risco de 

recorrência da TB em 45%, ascendendo para os 63% nos pacientes infectados 

com VIH. Não houve efeitos significativos na mortalidade em geral, contudo houve 

uma redução no número de mortos dos pacientes VIH-. A suplementação 

aumentou o número de células CD4+ e CD3+, reduziu a incidência de neuropatia 

periférica em 57%, independentemente da infecção VIH, e diminuiu a incidência 

de TB pulmonar e de úlceras genitais em pacientes VIH-. As divergências dos 

resultados deste estudo, em relação aos do estudo realizado por Range et al(3),

podem ser justificados pela composição da suplementação. Neste estudo, não 

foram incluídos o zinco, a vitamina D e o cobre, a quantidade de selénio era 

metade, enquanto que a de niacina, vitamina C e vitamina E era de 2,5 a 3,3 

vezes mais alta.

Desta forma, uma importante tarefa é determinar qual o conjunto de 

micronutrimentos a serem suplementados no paciente com TB e em que 
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dosagens, ou seja, tentar insitituir um regime padrão de suplementação, como 

terapia adjuvante no tratamento da TB.(53)

ANÁLISE CRÍTICA

Tal como referido, é evidente a necessidade da realização de mais investigação 

no sentido de determinar medidas nutricionais concretas, seguras e eficazes na 

prevenção e no tratamento da TB. 

Apesar de diversos tipos de estudos terem sido realizados para tentar perceber a 

relação temporal entre a malnutrição e a TB, a evidência de que a malnutrição 

aumenta a susceptibilidade à TB é relativamente pequena e não permite 

discriminar o aumento do risco de TB em função do tipo ou grau de malnutrição. 

Os estudos de séries de casos têm como limitação o facto da amostra poder não 

ser representativa da população em geral em risco de desenvolver TB. Assim, 

poderá ser necessário, a realização de estudos de coorte prospectivos a longo 

prazo, que sigam indivíduos malnutridos e comparem a incidência de TB entre 

estes e os controlo (indivíduos com bom estado nutricional).

Quanto à suplementação nutricional em pacientes com TB, embora já tenham 

sido avaliados uma série de suplementos (compostos por um ou mais nutrimentos 

combinados), numa variedade de locais, os resultados não foram concordantes 

relativamente aos nutrimentos a suplementar e quais as doses de referência. 

Desta forma, é de extrema importância a realização de mais estudos, em áreas 

onde a TB é prevalente, para avaliar o efeito de uma variedade de suplementos 

nutricionais na prevenção da infecção pelo BK, na prevenção da progressão da 

infecção latente para TB e no tratamento da TB. Ao contrário do que acontece na 

maioria dos estudos realizados até agora, estes estudos devem ter um tamanho
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amostral significativo, para permitir a detecção de diferenças relativamente 

pequenas nos resultados. Estes estudos devem ainda alargar os critérios de 

inclusão dos indivíduos com TB, de forma aos resultados e conclusões poderem 

ser extrapolados para todos os indivíduos com TB.

Para além disso, deve-se ter em conta que os pacientes com diagnóstico de TB, 

podem receber uma maior partilha de alimentos pela família, (maior quantidade 

de alimentos), para compensar a sua doença, o que pode ser responsável por um

aumento dos níveis das vitaminas e minerais no grupo não suplementado, 

diminuindo as diferenças nos resultados entre o grupo suplementado e o grupo 

não suplementado. 

Outra das medidas que poderiam ser implementadas prende-se com o 

aproveitamento de sinergias aquando da toma de medicação, para informar e 

divulgar boas práticas alimentares, enaltecendo a importância do esclarecimento 

e apoio das instituições públicas. 

CONCLUSÃO

Apesar da quimioterapia efectiva para o tratamento da TB, a morbilidade e 

mortalidade destes pacientes permanecem elevadas. 

De todos os factores de risco para a TB, a malnutrição e o baixo peso são 

provavelmente os mais comuns e são reversíveis e corrigíveis. Contudo, a 

evidência de que a malnutrição aumenta o risco de TB, por interferência com a 

imunidade celular ainda é limitada, embora a correcção deste estado nutricional 

pobre, possa ser encarada como uma boa medida de saúde pública, que visa 

diminuir a progressão de infecção latente para doença activa.
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Deste modo, o papel dos nutricionistas no tratamento dos pacientes com TB é 

essencial. Integrado numa equipa multidisciplinar, o nutricionista deve ser 

responsável por avaliar o estado ponderal e nutricional do paciente e instituir 

medidas nutricionais, de forma a promover a manutenção ou obtenção do peso 

corporal ideal, evitar deficiências em nutrimentos, impedir a desidratação e 

promover o apetite. Assim, para além da monitorização da ingestão alimentar, a 

suplementação nutricional pode assumir um papel bastante relevante, uma vez

que muitas das vezes a falta de apetite é um entrave à obtenção da energia e das 

necessidades em nutrimentos desejáveis. Dado a elevada inicidência da TB em 

países subdesenvolvidos, caracterizados por cuidados de saúde precários, 

pobreza e falta de acesso aos alimentos, a administração de suplementos nestes 

países pode assumir especial importância. Uma medida que possibilitaria a fácil 

obtenção das necessidades energéticas e em nutrimentos desejáveis pelos 

pacientes. Para além disso, a toma de suplementos é facilmente observada 

diariamente (por exemplo, pela ida do paciente à instituição), ao contrário do que 

acontece com as refeições realizadas ao longo dia, em que não é possível ter a 

certeza de que o paciente está a cumprir o plano alimentar ( com excepção dos 

indivíduos hospitalizados). No entanto, são necessários mais estudos para 

desenhar uma intervenção nutricional adequada para os pacientes que estão a 

ser tratados para a TB, principalmente ao nível da suplementação vitamínica e 

mineral. Embora se conheça o papel desempenhado por estes nutrimentos no 

sistema imune, a dosagem e os micronutrimentos a utilizar ainda não se 

encontram definidas e não é claro e mensurável o benefício dessa suplementação 

no estado geral dos doentes, bem como os ganhos económicos/sociais na 

eficácia do tratamento (tempo, quantidade de medicamentos, produtividade, ...).
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