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INTRODUÇÃO 

O número de pacientes portadores de Silicose, doença pulmonar 

fibrosante decorrente da reação do pulmão a deposições de partículas 

de sílica, vem aumentando aos longos dos anos em decorrência de 

negligências do passado com trabalhadores nos variados meios de 

produção e exposição a esta classe de partículas 1,2. A associação entre 

Silicose e Tuberculose Pulmonar é estudada desde o início do século 

passado, demonstrando-se um risco de ocorrência concomitante 

destas patologias entre 2,8 e 39 vezes o risco da população geral 3,4,5.  

Radiografia de tórax: opacidade pulmonar micronodular difusa com predomínio biapical. 

.  

OBJETIVO 

Apresentar um caso de paciente, metalúrgico, que após um ano do 

diagnóstico de Silicose, apresentou diagnóstico posterior de 

Tuberculose Pulmonar. 

  
MÉTODO 

Estudo descritivo de relato de caso com revisão de prontuário do 

paciente, transcrito no Hospital Regional de Presidente Prudente/SP 

  
RELATO DE CASO 

W.G.R, masculino, 76 anos, residente de Presidente Prudente/SP, 

aposentado após trabalhar 40 anos em metalúrgica, ex-tabagista de 

60 anos/ maço. Deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Regional 

com quadro de dispneia recorrente há oito meses, com crises de 

piora progressiva há um mês associada a emagrecimento de 3kg em 

um mês. Foi realizada uma radiografia de tórax que evidenciou 

opacidade pulmonar micronodular difusa com predomínio biapical. 

Foi então encaminhado ao Ambulatório de Pneumologia para 

investigação diagnóstica. Ao exame físico encontrava-se em bom 

estado geral, eupneico ao repouso, acianótico, afebril e com leve 

palidez cutâneo-mucosa. Foram solicitados exames complementares 

para investigação. Após dois meses retornou com exames: VHS: 

92mm; provas reumáticas não-reagentes e tomografia de tórax com 

opacidades micro nodulares difusas com predomínio em ápice, com 

áreas de coalescência, e opacidades subpleurais em lobo inferior 

direito, além da presença de vários linfonodos calcificados. O 

diagnóstico de Silicose foi então firmado mediante os achados 

radiológicos e antecedente epidemiológico do paciente. Após 6 

meses, durante seguimento, o paciente evoluiu com dor torácica 

posterior associada a tosse produtiva de coloração amarelada e em 

borra de café; dispneia aos pequenos esforços, e acentuação da perda 

de peso.  

O exame físico demonstrava murmúrio vesicular diminuído 

difusamente. Foi solicitada pesquisa de BK no escarro, com 

positividade em 3 amostras . Devido à estabilidade clínica foi iniciado 

tratamento ambulatorial com COXCIP4 com satisfatória evolução. 

  

DISCUSSÃO  

CONCLUSÃO 

A importância deste relato dá-se a alta prevalência da associação 

entre Silicose e Tuberculose, cuja investigação e tratamento 

adequado impactam positivamente na evolução destes pacientes.   

A elevada prevalência das doenças associadas, sugerem que a sílica 

modifica a resposta imune celular dos pulmões, prejudica o 

metabolismo e a função dos macrófagos pulmonares, provoca a 

morte destas células tornando o individuo mais sucessível a agentes 

oportunistas. A proteína A encontra-se em níveis elevados no lavado 

broncoalveolar de silicóticos, permitindo a entrada das 

microbactérias nos macrófagos alveolares, por não desencadear 

citotoxicidade6 Desta maneira é necessária uma alta suspeição de 

Tuberculose nos indivíduos portadores de Silicose, utilizando-se da 

prova tuberculínica como exame de triagem visando 

quimioprofilaxia nos portadores de infecção latente para diminuir a  

sua ocorrência7.  

No caso relatado o paciente apresentou alterações no padrão 

respiratório associadas a emagrecimento e tosse produtiva,  com 

suspeita de Tuberculose associada à silicose, confirmada pela 

positividade da baciloscopia e boa resolutividade com o tratamento.  
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