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O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão de literatura, sobre 
características e as implicações clínicas da tuberculose no atendimento 
odontológico. A tuberculose é uma doença infecciosa, transmitida pelo ar, que 
pode atingir todos os órgãos do corpo como (pulmão em 90% dos casos) 
ossos, rins, pleura, gânglios, intestino e cérebro. Nas crianças, via de regra, a 
transmissão ocorre pela ingestão de leite de vaca contaminado, podendo 
aparecer a tuberculose pulmonar, a renal, a óssea, na pele. A distribuição é 
universal,e um problema de saúde pública em vários países do mundo. É 
causada pelo bacilo anaeróbico Mycobacterium tuberculosis O número da 
doença varia de uma região para outra e depende dos fatores que favorecem a 
disseminação das doenças transmissíveis,tais como: más condições de 
vida,nível sócio-econômico baixo, raça,baixa resistência imunológica devido a 
condições debilitantes ou a imunossupressão. O período de incubação varia de 
seis semanas até muitas décadas, dependendo das condições de saúde de 
cada indivíduo. O paciente pode apresentar febre intermitente e calafrios,pode 
haver perda de peso lenta e progressiva,acompanhada de tosse 
persistente(mais de 21 dias),com ou sem hemoptise, suor noturno, o paciente 
com tuberculose fica anoréxico e com aninamia.(sem disposição para nada).As 
manifestações bucais que decorrem normalmente da implantação do 
m.tuberculosis, existentes no escarro se localizam preferencialmente na 
língua,no palato, lábio, mucosa jugal,gengiva e freios.A lesão típica é uma 
úlcera que não cicatriza e que aumenta de tamanho lentamente,é 
endurecida,irregular, dolorosa.Pode ser confundida com carcinoma ou úlcera 
traumática.Na base nas úlceras encontram-se os agentes causais,tornando-se 
um perigo de contágio para a equipe odontológica,caso não seja tomado 
medidas preventivas.A tuberculose pode também envolver a maxila e 
mandíbula podendo produzir osteomielite tuberculosa. A possibilidade de o 
dentista poder contrair uma infecção pelo contato com bacilos tuberculosos 
vivos na boca de pacientes com tuberculose pulmonar ou bucal,é de grande 
importância clínica.Os microorganismos ácido-resistentes viáveis podem ser 
lavados da cavidade bucal de pacientes tuberculosos. Cabe ao Cirurgião 
Dentista  ampliar as medidas de biossegurança que incluem o uso de 
Equipamentos de proteção pessoal como, óculos, gorro, jaleco, máscara, luvas 
e instrumentos adequadamente esterilizados,evitando o risco de contaminação 
cruzada pelo bacilo mycobacterium tuberculosis. 
 


