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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Tuberculose (TB) ainda é 
uma das principais infecções oportunistas em pacientes infec-
tados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). O obje-
tivo deste estudo foi determinar a prevalência de tuberculose 
em pacientes portadores do HIV e estudar os fatores de risco 
associados. 
MÉTODO: Estudo retrospectivo do tipo descritivo e analíti-
co. Pacientes atendidos entre janeiro de 2010 e abril de 2011 
no Serviço de HIV-AIDS da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória tiveram registrados dados demográficos, tabagismo, 
epidemiologia, contagem de células T CD4/CD8, carga viral 
HIV, terapia em uso e associação com TB. 
RESULTADOS: Foram analisados 715 pacientes. Destes, 
58,9% eram brancos, 59,9% homens, 59,3% heterossexuais, 
31,6% homo/bissexuais, 6,9% usuários de drogas injetáveis. 
A mediana de idade foi 44 anos e a do tempo de acompa-
nhamento prévio de 5,7 anos. Havia 87% dos pacientes em 
uso de terapia antirretroviral e 32,7% eram tabagistas ou ex-
-tabagistas. Foi realizada quimioprofilaxia para TB em 6,7% 
dos pacientes. A mediana dos valores mais baixos da conta-
gem de células CD4 foi de 191 células/mL. Foram relatados 
80 casos de TB, prévios ou durante este período. Destes, 36 
casos foram de TB extrapulmonar, sendo 14 de forma miliar, 
12 ganglionar, cinco pleural, duas meníngea, duas óssea, uma 
pericárdica. Observou-se uma forte associação entre TB e o 
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valor da contagem de células CD4 abaixo de 200 células/mL. 
Não foram observadas associações com escolaridade, idade, 
epidemiologia, cor ou carga viral HIV. Dois óbitos foram re-
gistrados em decorrência da TB. 
CONCLUSÃO: Constatou-se elevada a prevalência de TB en-
tre pacientes HIV positivos, com nítida associação com o va-
lor da contagem de células T CD4 abaixo de 200 células/mL. 
Descritores: Tuberculose, Síndrome de imunodeficiência 
adquirida.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Tuberculosis (TB) is 
still a major opportunistic infection in human immunodefi-
ciency virus (HIV)-infected patients. The aim of this study 
was to report the prevalence of this disease in HIV-infected 
patients, its clinical presentation, and associated risk factors.
METHOD: Retrospective cohort of HIV-infected patients at-
tended at the outpatient’s clinic at Santa casa de Misericórdia 
de Vitoria between January 2010 and April 2011. Data were 
abstracted from medical records with demographics, smoking 
habits, epidemiology, T CD4/CD8 cells count, HIV viral 
load, therapy used and TB-associated disease
RESULTS: Seven hundred fifteen patients were studied. 
From these, 58.9% were white, 59.9% men, 59.3% with 
transmission by heterosexual intercourse, 31.6% bisexu-
al men or men who had sex with men, 6.9% intravenous 
drug users. Median age was 44 years and median time since 
HIV diagnosis was 5.7 years. There were 87% of patients 
on antiretroviral therapy, and 32.7% were current or past 
smokers. Treatment for latent TB was prescribed for 6.7% 
of the patients. Median CD4 cells nadir was 191 cells/mL. 
Eighty cases of TB were recorded, previous or during the 
study period. Thirty-six cases were extrapulmonary TB, with 
14 being miliary, 12 ganglionary, five pleural, two meningi-
tides, two bone, and one pericardial TB. There was a strong 
association between tuberculosis and CD4 cells bellow 200 
cells/mL. No association was observed with school years, 
age, epidemiology, race or HIV-1 viral load. Two death 
events were recorded as a consequence of TB. 
CONCLUSION: The prevalence of TB among HIV-infected 
patients remains high with a strong association with CD4 
cells count bellow 200 cells/mL.
Keywords: Acquired immunodeficiency syndrome, Tuberculosis.
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intRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é um importante desafio para a saúde pública 
mundial, sendo ainda de difícil controle em regiões com alta pre-
valência pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)1. Desde 
a década de 1980, o HIV tem sido um dos principais fatores que 
contribuíram para o seu ressurgimento. O vírus alterou o equilí-
brio entre pessoas infectadas pelo HIV e o bacilo de Koch, assim 
como teve um impacto notável na epidemiologia, na história na-
tural e na evolução clínica da TB2.
Segundo dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/SIDA (UNAIDS) de 2011, cerca de 34 milhões de pessoas 
estavam infectados pelo HIV no final de 2010, consequência de 
elevada incidência de infecção por este vírus associado à maior fa-
cilidade de acesso à terapia antirretroviral (TARV), o que ajudou 
a reduzir a mortalidade relacionada ao HIV3. 
Estima-se que cerca de 14 milhões de pessoas em todo o mundo 
apresentam coinfecção por HIV e TB4. No Brasil, em 2010, 
entre os casos novos de TB notificados no Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação, cerca de 10% apresentavam 
coinfecção TB/HIV5. 
Em um hospital do Rio Grande do Sul (RS) foi realizado um 
estudo com pacientes infectados com o HIV, sendo que dos pa-
cientes acompanhados, 29% apresentavam infecção pelo bacilo 
de Koch. Em 2006, a principal infecção oportunista encontrada 
nos pacientes soropositivos foi a TB6. 
Além disso, a TB é a maior causa de morte no paciente que tem 
a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), representan-
do cerca de 26% destas7. Em 2009, as taxas de óbito foram de 
2,5/100.000 habitantes (3,5/100.000 nas capitais) e a proporção 
de abandono do tratamento foi de 9,1%4. 
A pandemia do HIV/SIDA tem importante impacto no Bra-
sil, sendo o país mais afetado na América Latina com mais de 
600.000 pessoas infectadas pelo HIV8. De acordo com Santos 
Junior e col.9 em São Paulo houve aumento no número de óbi-
tos por TB quando esta estava associada ao HIV, dando grande 
importância a esta coinfecção. 
Em 1996, o Brasil aprimorou um programa proporcionando aos 
pacientes com HIV pleno acesso à TARV, à monitorização labo-
ratorial e acompanhamento clínico1. Uma consequência direta 
desse programa foi o aumento significativo na sobrevivência após 
o diagnóstico de HIV, especialmente para aqueles diagnosticados 
depois do início da disponibilidade dos fármacos antivirais na 
rede pública10. 
A TB e HIV/SIDA são intimimamente ligados: a TB é a princi-
pal doença oportunista entre pessoas HIV positivas, enquanto o 
HIV é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento 
da TB. Hoje grande parte dos estudos se concentra em problemas 
associados no diagnóstico das duas doenças, incluindo o medo e 
o estigma do teste do HIV por pacientes com TB11. 
O diagnóstico precoce do HIV permite o início mais oportu-
no da TARV, aumentando assim o seu papel como intervenção 
preventiva12. 
A TB ativa no paciente infectado pelo HIV depende de fatores 
como: nível de imunossupressão, da exposição a indivíduos baci-
líferos, dos hábitos de vida e da realização de profilaxia específica 
e do uso regular de TARV.

Uma das principais preocupações a respeito da TB é a redução 
das taxas de abandono de tratamento. A taxa de abandono da TB 
no Brasil ainda é alta, situando-se em torno de 17%, porém, em 
muitas regiões, atinge níveis mais elevados: na grande São Paulo 
a taxa é cerca de 20%13,14. 
A resistência aos tuberculostáticos, assim como um risco aumen-
tado de transmissão, também surgiu como problema em razão do 
abandono do tratamento da TB2. 
Tendo em vista a ampla associação entre essas doenças, em áreas 
de alta prevalência de HIV, a TB não pode ser efetivamente trata-
da sem o correto tratamento e prevenção do HIV/SIDA15.
É importante registrar e documentar a frequência e evolução dos 
casos de TB em serviços de referência de HIV/SIDA e avaliar 
fatores de risco. 
O objetivo deste estudo foi rever fatores epidemiológicos associados 
à TB e avaliar sua prevalência em um serviço especializado de HIV/
SIDA, uma vez que há poucos trabalhos brasileiros sobre este tema.

MÉtODO

Estudo retrospectivo do tipo descritivo e analítico realizado no 
ambulatório de infectologia do Hospital da Santa Casa de Miseri-
córdia, Vitória /ES (HSCMV), Serviço de Referência HIV-SIDA 
no Espírito Santo, a fim de identificar o perfil dos pacientes coin-
fectados com TB e HIV/SIDA. 
Todos os pacientes atendidos entre janeiro de 2010 e abril de 2011 
tiveram registrados seus dados demográficos, de comportamento 
de risco (incluindo tabagismo), contagem de células T CD4/CD8, 
carga viral de HIV, terapia antirretroviral em uso, e associação com 
TB, sua forma e evolução. Foram considerados tanto os casos de 
TB diagnosticados durante o período de estudo, como aqueles an-
teriores à análise e adequadamente documentados. 
Os resultados foram apresentados com números absolutos e 
análise estatística de frequência. Os dados foram tabulados em 
planilha SPSS com análises descritivas, testes de Qui-quadrado e 
análises de regressão. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola Supe-
rior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória sob nº 
102/2011.

RESUltADOS

O estudo foi realizado com 715 prontuários, o que corresponde 
ao total de pacientes que fizeram acompanhamento no ambula-
tório de infectologia HSCMV neste período.
A tabela 1 mostra as características da população estudada em 
relação à idade, ao sexo, a raça e a forma de transmissão do HIV.
A mediana do tempo de acompanhamento prévio dos pacientes 
neste serviço foi de 5,7 anos (DIQ 2–10,4). Destes, 623 pacien-
tes estavam em uso de terapia antirretroviral. 
A tabela 2 mostra a prevalência de TB pulmonar e extrapulmonar 
nos pacientes do estudo e a tabela 3 mostra a análise dos fatores 
de riscos associados ao diagnóstico de TB.
Dos pacientes estudados, 41% eram analfabetos ou tinham o en-
sino fundamental incompleto e 23,6% pacientes tinham o ensino 
médio completo. Eram tabagistas ou ex-tabagistas 32,7% pacien-
tes, destes, 14,5% pacientes tiveram diagnóstico de TB.
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tes com TB apenas três haviam feito profilaxia com isoniazida. A 
mediana do valor mais baixo da contagem de linfócitos T CD4 
foi de 191 células/mL (DIQ 69 - 299). 

DiSCUSSÃO

A prevalência de TB entre pacientes HIV positivos ainda per-
manece elevada. De acordo com dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), uma em cada 10 pessoas com TB infecção e 
com sistema imune normal irá desenvolver TB doença durante 
sua vida. Por outro lado, estima-se que uma em cada 10 pessoas 
coinfectadas por HIV e TB irá desenvolver a doença a cada ano16. 
No Brasil, de acordo com dados do SINAN, foram notificados 
em 2010, cerca de 7.000 mil casos de coinfecção HIV/TB. No 
Espírito Santo, foram notificados, no mesmo ano, 93 casos5. Es-
tes dados são preocupantes, uma vez que pacientes que possuem 
coinfecção TB/HIV têm maior probabilidade de apresentar um 
desfecho desfavorável ao tratamento da TB5. No presente estudo 
foram encontrados 80 casos de TB, prévios ou durante período 
do estudo, correspondendo a 11,18% do total de 715 pacientes 
com diagnóstico de HIV. 
No Brasil, foram notificados em 2010 aproximadamente 81.000 
mil casos de TB, sendo, destes, 10.000 mil casos de TB extrapul-
monar17. 
Dos 80 casos encontrados de TB neste trabalho, 36 casos, pre-
valência de 45%, eram de TB extrapulmonar. Nos pacientes 
coinfectados por HIV/TB a forma extrapulmonar da TB está 
frequentemente presente, isso se deve à diminuição da resposta 
imune celular, facilitando a disseminação da TB para outros ór-
gãos. Isso pode ser constatado pela maior frequência da forma 
pulmonar em indivíduos com CD4+ > 200/mm3 18. As formas 
extrapulmonares mais frequentes são: pleural, linfática, osteoarti-
cular, geniturinária e intestinal19.
Outro grande desafio é a dificuldade de diagnóstico da TB ex-
trapulmonar, seja por se apresentar com sintomas inespecíficos, 

Tabela 3 – Análise estatística dos fatores de riscos associados ao diagnós-
tico de tuberculose.
Variáveis Odds Ratio IC 95% Valor de p*
Sexo masculino 1,48 0,94-2,3 0,053
Tempo infecção pelo HIV 
> 5 anos

1,35 0,9-2 0,19

Idade > 50 anos 0,7 0,46-1,1 0,11
Nadir CD4 < 200** 3,49 2-6 0,001
Tabagismo 1,57 1,09-2,6 0,043
Escolaridade > 8 anos 0,74 0,5-1,2 0,2

*teste Exato de Fisher; ** Nadir de CD4 confirmada na regressão logística (p < 
0,001).

Tabela 2 – Prevalência de tuberculose entre os pacientes estudados.
Frequência Percentual

Pulmonar 44 55
Miliar 14 17,5
Ganglionar 12 15
Pleural 5 6,25
Meníngea 2 2,5
Óssea 2 2,5
Pericárdica 1 1,25
Total 80 100

Tabela 1 – Características dos pacientes.
Total de Pacientes

(n = 715)
Percentual Pacientes com Tuberculose

(n = 80)
Percentual

Idade 44 anos
(DIQ 35-51)

- 46,5 anos
(DIQ 36 - 53)

Sexo
Feminino
Masculino

287
428

40,1
59,1

25
55

31,3
68,7

Raça
Branca
Negra
Parda

421
76
218

58,9
10,6
30,5

31
13
36

38,7
16,3
45

Formas de transmissão
Heterossexual
Homo/bissexual
UDI
Hemofílicos
Hemotransfusão
Vertical
Acidente profissional
Indeterminado

424
226
50
3
3
1
1
7

59,3
31,6
5,9
4
4
1
1
1

43
23
12
-
-
1
-
1

53,7
28,8
15
-
-

1,3
-

1,2
UDI = usuários de drogas injetáveis.

No tratamento do HIV, os inibidores da transcriptase reversos 
mais utilizados foram a zidovudina e a lamivudina. Quanto aos 
inibidores de proteases, 35% usavam lopinavir/ritonavir, 14,3% 
usavam atazanavir e tiveram os fármacos substituídos pelo efavi-
renz. O mesmo se deu nos pacientes em uso de nevirapina.
Todos os pacientes que foram diagnosticados com TB e faziam 
uso de inibidores de protease, tiveram estes substituídos pelo efa-
virenz no momento do diagnostico. 
A quimioprofilaxia para TB foi realizada em 48 pacientes (6,7%) 
em decorrência de um PPD maior do que 5 mm. Dos 80 pacien-
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como febre, perda de peso, suor noturno, anorexia ou fraqueza, 
seja pela pouca experiência de parte dos médicos para sua identi-
ficação. Outro problema para a realização do diagnóstico de TB 
extrapulmonar é a dificuldade ao acesso a bacterioscopia de qua-
lidade, cultura e exames complementares especiais.
A contagem dos linfócitos T CD4 define o estágio de imunos-
supressão dos pacientes. Em estudo de casos em 11 estados bra-
sileiros, observou-se que um CD4 basal menor que 200/mm3 
representa um risco 2,5 vezes maior de se manifestar TB doença, 
constatando forte associação entre TB e Nadir de CD4 abaixo de 
200 células/mL20.
Observou-se forte associação entre TB e o valor da contagem 
de linfócitos CD4 abaixo de 200 células/mL com OR de 3,488 
(IC95% 2,01 a 604; p < 0,000) e com tabagismo (p < 0,043). Foi 
observada tendência de maior frequência no sexo masculino, OR 
de 1,54 (IC 95% 0,93-2,54; p < 0,053). 
Sabe- se que a realização de PPD ainda é bem inferior à deman-
da real deste exame no Brasil. Um dos motivos alegados pelos 
pacientes é a dificuldade logística de disponibilidade do PPD 
próximo à moradia ou do trabalho. É muito importante facilitar 
o acesso do PPD para estes pacientes e também estimular o tra-
tamento para a infecção latente com isoniazida, uma vez que já 
foi demonstrada a eficácia desta conduta em nosso meio. Golub 
e col.21 mostraram redução de 75% no risco de desenvolver TB 
em pacientes coinfectados HIV/TB no Rio de Janeiro quando 
estes foram tratados com isoniazida e Highly Active Antiretroviral 
Therapy (HAART). 
No presente estudo foi indicada profilaxia para TB em 48 pa-
cientes (6,7%) com base no resultado do PPD e apenas três dos 
pacientes que fizeram profilaxia com isoniazida desenvolveram 
TB doença. 
Em estudo de coorte de 1080 pacientes coinfectados com TB e 
HIV no Rio de Janeiro em 2008, Golub e col.22 mostraram que 
8,9% tiveram recorrência da TB, fato que foi associado à má ade-
são ao tratamento da infecção inicial pela TB. 
Em relação ao tabagismo, foi encontrada uma prevalência de 
32,7% neste estudo. Esta associação entre o tabagismo e o HIV é 
observada em outros estudos mostrando prevalências de tabagis-
mo em pacientes HIV+ variando de 31% a 88%23. 
A TB é reconhecidamente uma doença cujo controle depende de 
intervenções sociais, econômicas e ambientais24. No Brasil, em 
2008, 17,2% da população de 15 anos ou mais de idade eram 
tabagistas25. Já a prevalência de tabagismo entre os pacientes com 
TB é bem superior, estimada em 52%26. O tabagismo pode estar 
associado à maior taxa de recidiva de TB e também no maior 
tempo de conversão da baciloscopia26. Neste sentido, o controle 
do tabagismo é de suma importância para prevenção da TB, pois 
a inalação da fumaça do tabaco é um fator de risco para esta 
doença27. Foi estimado que mais de 20% da incidência de TB 
podem ser atribuída ao tabagismo ativo24. A inalação da fumaça 
pode alterar os mecanismos de defesa do aparelho respiratório, 
reduzindo, assim, a concentração de oxigênio sanguíneo, cola-
borando, portanto, para a gravidade das lesões necrotizantes e 
tornando mais lenta a cicatrização, o que pode gerar sequelas pul-
monares mais extensas28. No presente estudo, entre os pacientes 
que tiveram diagnóstico de TB, 34 pacientes eram tabagistas.
Interações farmacológicas e tolerabilidade são pontos importan-

tes a serem consideradas do tratamento do paciente coinfectado 
por HIV/TB. Nesses pacientes ainda é recomentado o efavirenz 
para fazer parte da TARV, quando se faz necessário o uso da ri-
fampicina. No entanto, alguns estudos demonstram que os dados 
são conflitantes sobre o efeito da coadministração de efavirenz e 
rifampicina29.
Dois óbitos foram registrados em decorrência da TB no presente 
estudo, já no Brasil, o número de óbitos notificado em 2010 foi 
de aproximadamente 4.000 mil5. É importante ressaltar que o 
número de óbitos que ocorrem em decorrência da TB está prova-
velmente subestimado, já que muitos pacientes procuram serviço 
médico tardiamente, evoluindo ao óbito antes mesmo de serem 
diagnosticados. 

COnClUSÃO

É elevada a prevalência de TB entre pacientes HIV positivos, com 
nítida associação com valor da contagem de linfócitos T CD4 
abaixo de 200 células/mL.
Não foram observadas associações com escolaridade, idade, for-
ma de transmissão ou carga viral do HIV. Dois óbitos foram re-
gistrados em decorrência da TB. O teste de regressão logística 
confirmou somente a associação de TB com Nadir de CD4 abai-
xo de 200 células/mL.
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