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MENINGITE TUBERCULOSA 

Autor: Dr. José Ernesto Vidal Bermúdez 

Aproximadamente 5-10% dos pacientes com tuberculose pulmonar apresentam 

comprometimento neurológico, principalmente, meningite tuberculosa. Essa 

doença constitui a forma clínica mais agressiva da tuberculose e constitui a 

segunda causa de meningite oportunista em pacientes infectados pelo HIV. 

Usualmente se manifesta de forma aguda (1-2 semanas) ou sub-aguda (2-4 

semanas), raramente, crônica (> 4 semanas). As manifestações clínicas mais 

frequentes são: cefaléia (75%), febre (75%), confusão mental (75%), 

meningismo (40%), hemiparesia ou lesão de pares cranianos (20-30%) 

(especialmente III, IV, VI, VII, VIII). A “tríade” clássica de febre, cefaléia e sinais 

meníngeos se apresenta em apenas 15% dos casos confirmados, entretanto, 

febre e cefaléia estão presentes em 60% dos casos. 

No estudo diagnóstico radiológico, na TC de crânio podem ser observados 

realce meníngeo, áreas isquêmicas, hidrocefalia e/ou lesões expansivas 

cerebrais (principalmente, tuberculomas; raramente, abscessos). Tuberculomas 

usualmente são múltiplos e menores de 2 cm. Abscessos costumam ser únicos 

e maiores de 3 cm. Contudo, pacientes com meningite tuberculosa podem ter 

estudos de imagens completamente normais. Ao redor de 50% dos pacientes 

podem ter evidência prévia ou concomitante de tuberculose extra-cerebral, 

especialmente pulmonar.  

O diagnóstico requer: 1) identificação de BAAR no exame direto do líquor (10-

20% dos casos), lembrar que avaliações repetidas aumentam o rendimento e 

que o volume de líquor enviado para cultura também é importante - mínimo 6 
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ml, ideal 10 ml- ou, 2) cultura positiva para M. tuberculosis no líquor - 

sensibilidade: 25-86%; ou, 3) quadro clínico compatível e presença de PCR + 

no líquor - sensibilidade: 50-80%-; ou, 4) quadro clínico e liquórico compatível, 

isolamento de M. tuberculosis ou visualização de BAAR em locais extra-

cerebrais e exclusão de outras doenças que justifiquem as alterações clínicas e 

laboratoriais. Finalmente, em pacientes com sintomas neurológicos e liquóricos 

compatíveis (pleocitose linfomonocitária ou neutrofílica, hiperproteinorraquia e 

hipoglicorraquia) que tenham excluído outras patologias, o diagnóstico também 

deverá ser considerado. A celularidade liquórica pode ser normal em até 20% 

dos casos confirmados. A presença de pleocitose, hiperproteinorraquia e 

hipoglicorraquia observa-se em 64% dos casos confirmados.  

Pacientes com meningite tuberculosa, HIV+ e CD4+ < 50 células/µL 

apresentam alterações liquóricas mais discretas (apenas 50% mostram 

pleocitose, hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia de forma concomitante). Até 

50% desses pacientes podem ter hipertensão intracraniana. Nos pacientes 

HIV+ a contagem de linfócitos CD4+ é geralmente < 200 células/µL. A mediana 

de CD4+ entre 108 casos confirmados foi de 65 cel/mm3 (variação: 2-624 

cel/mm3). 

O tratamento é realizado de acordo as recomendações do Ministério da 

Saúde para meningoencefalite tuberculosa, (2RHZE/7RH), associando 

corticosteróide: prednisona oral (1 – 2 mg/kg/dia) por quatro semanas ou 

dexametasona intra-venosa nos casos graves (0,3 a 0,4 mg/kg/dia) por 4 a 8 

semanas, com redução gradual da dose nas quatro semanas subsequentes. 

Nos casos de tuberculomas recomendamos tratamento por 12 meses. 

Adicionalmente, os abscessos tuberculosos devem ser drenados. 
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Nos casos de pacientes com AIDS naïve, que apresentam meningite 

tuberculosa, a informação atualmente disponível sugere que a introdução do 

HAART deve ser mais prudente, quando comparada às formas pulmonares de 

tuberculose, devendo-se esperar mais de 4-8 semanas para o início dos 

antirretrovirais. Pacientes que usam regularmente o HAART e apresentam 

meningite tuberculosa devem ser submetidos à genotipagem diante da 

evidência de falha clínica. 
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