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RESUMO 

Atualmente, a tuberculose (TB) e a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) são 

as duas principais causas de morte por doenças infecciosas no mundo. A infecção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) aumenta o risco de adoecimento por TB e está 

relacionada com maior número de formas disseminadas (graves), bem como maior 

letalidade. O objetivo deste estudo foi caracterizar os pacientes coinfectados por 

Mycobacterium tuberculosis e HIV no Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad 

(HDT/HAA), em Goiânia (GO), Brasil. Avaliaram-se sessenta e um casos de coinfecção 

TB/HIV diagnosticados no hospital em 2008 e 2009.  Como grupo controle foram 

selecionados 54 casos de TB soronegativos para o HIV. As comparações entre grupos 

foram realizadas usando o teste t de Student para variáveis contínuas, e o teste do qui-

quadrado ou teste exato de Fisher para variáveis categóricas. A significância foi 

estabelecido em p < 0,05. A prevalência de coinfectados pelo HIV entre pacientes com 

TB no HDT/HAA em 2008 e 2009 foi 23%. A TB nos indivíduos coinfectados com 

HIV/Aids predominou em homens (75,4%), com média de idade de 37,1 anos. A forma 

clínica da TB mais encontrada nos coinfectados foi doença pulmonar (50,8%), seguida 

da doença disseminada (32,8%). Anemia, desnutrição e baixos níveis de linfócitos 

TCD4 foram encontrados em média em 80% dos coinfectados. Infiltrado pulmonar 

bilateral foi a imagem radiológica mais prevalente em coinfectados (51,8%), e cavitação 

pulmonar foi um evento raro (5,4%). O teste de sensibilidade à tuberculina (TST) foi 

realizado em 40% dos pacientes com HIV/Aids que faziam acompanhamento na 

referida unidade. Entre os doze pacientes coinfectados com TST positivo (≥ 5 mm) e 

doença latente, a quimioprofilaxia foi introduzida em 66% dos casos, e apenas 41% 

terminaram o tratamento. Entre os pacientes coinfectados, 70% apresentavam 

imunossupressão grave, com nível de linfócitos TCD4 menor que 200 células/µL. A 

letalidade foi 2,8 vezes superior no grupo coinfectado por TB/HIV (39,3%) comparada 

à dos pacientes com TB sem HIV (18,5%), provavelmente indicando maior gravidade 

da doença no grupo coinfectado. São necessárias ações voltadas para essa população de 

coinfectados TB/HIV, com base em recomendações nacionais e internacionais, para 

melhorar o prognóstico e a sobrevida desses pacientes nessa instituição. 
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ABSTRACT 

Currently, tuberculosis (TB) and Aids are the two leading causes of death from 

infectious diseases in the world. Infection with human immunodeficiency virus (HIV) 

increases the risk for TB and is associated with higher mortality. This study aimed to 

describe the characteristics of patients coinfected with Mycobacterium tuberculosis and 

HIV in a reference center for cases involving complications or drug resistance in TB. 

This retrospective cohort study was conducted at a Hospital for Tropical Diseases in the 

state of Goiás, Midwestern Brazil. Patients’ medical records were reviewed between 

January 2008 and December 2009. Sixty-one cases of TB/HIV coinfection were 

evaluated, and 54 HIV-seronegative TB cases were selected as controls. Comparisons 

between groups were performed using Student's t test for continuous variables and the 

chi-square test or Fisher’s exact test for categorical variables. Significance was set at p 

< 0.05.  The prevalence of TB/HIV-coinfected patients in 2008/2009 was 23%. 

Coinfection was more prevalent in men (75.4%), with a mean age of 37.1 years. 

Pulmonary disease (50.8%) was the most frequent clinical form of TB in coinfected 

patients, followed by disseminated disease (32.8%). Anemia, malnutrition and low 

levels of CD4 T lymphocytes were found in about 80% of coinfected patients. Bilateral 

pulmonary infiltrates were the most common radiographic finding in coinfected patients 

(51.8%), and pulmonary cavitation was the rarest event (5.4%). The tuberculin 

sensitivity test (TST) was performed in 40% of patients with HIV/Aids who attended to 

the unit. Among the twelve patients coinfected with positive TST (≥ 5 mm) and latent 

disease, chemoprophylaxis was introduced in 66% of cases, and only 41% completed 

the treatment, which can promote disease and death from TB in this population. Among 

coinfected patients, 70% had severe immunosuppression, with CD4 lymphocytes below 

200 cells/mm. The mortality rate was 2.8 times higher in the TB/HIV-coinfected group 

(39.3%) than in TB patients without HIV (18.5%). Actions targeting the TB/HIV-

coinfected population, based on national and international recommendations, are 

necessary to improve prognosis and outcomes in TB and HIV infection in the 

institution. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Tuberculose (TB) 

 

1.1.1 Histórico da TB 

 

A tuberculose (TB) é uma doença que acompanha o homem desde a antiguidade 

(Conde & Souza 2002; Ducati et al. 2006). Durante muitos anos, postulou-se que TB 

humana evoluiu a partir da doença bovina. Este hipótese baseava-se em que o 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) seria patogênico exclusivamente em humanos, 

enquanto que o Mycobacterium bovis tem uma gama de hospedeiros. Os resultados de 

estudos que utilizaram análise da sequência genômica mostraram que o M.bovis sofreu 

numerosas deleções em relação ao Mtb. Este resultado indica que o genoma do M. bovis 

é menor do que o genoma Mtb. Perdas sucessivas de DNA pode ter contribuído para 

oaparecimento de novas cepas patogênicas para novos hospedeiros (Brosch et al. 2002). 

 

A cepa ancestral do Mtb parece ser uma descendente direta de um ancestral 

comum do Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti e M. bovis. O ancestral 

comum antes da divisão das cepas poderia ter causado doença em humanos e em 

animais. Estudos mostraram que houve uma deleção no gene do Mtb no século XVIII, o 

que coincidiu com o aumento importante no número de casos de TB na Europa 

envolvendo a cepa atual (Brosch et al. 2002).  

 

O Fluxograma 1 ilustra de forma simplificada a evolução do Mtb. 

 

  



 

2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1. Evolução do bacilo da TB [adaptado de Brosch et al. (2002)]. 

 

Há relatos de TB óssea em animais pré-históricos encontrados nos EUA datados 

de 17000 a.C., e em ossos humanos na Alemanha de 8000 a.C. A TB de coluna vertebral 

também foi encontrada em esqueletos egípcios de 3500 a.C. Nas Américas existem 

citações de TB em múmias pré-colombianas de 1000 a.C. No Brasil acredita-se que a 

doença foi introduzida pelos portugueses e missionários jesuítas na época da descoberta 

do Brasil (Conde & Souza 2002; Ducati et al. 2006).  

 

De acordo com Keers, citado por Herzog(1998), o texto mais antigo do mundo 

que parece se referir à TB mencionava uma doença pulmonar crônica e foi gravado em 

pedra, em escrita cuneiforme, pelo monarca babilônico Hamurabi em 1948-1905 a.C. 

Foi Hipócrates (460-370 a.C.), na Grécia, que denominou a doença de phthisis– tísica 

(consupção) – e descreveu-a como a doença mais comum do período, que normalmente 

culminava em morte, relatando também a presença de tubérculos (phymata) nos tecidos 

dos bovinos, ovinos e suínos. 

 

Os pacientes com tísica eram, muitas vezes, mantidos nos templos, onde eram 

tratados com boa comida, leite e exercícios físicos. Segundo Garrison, citado por 

Herzog(1998), Aristóteles (384-322 a.C.) acreditava que a tísica era contagiosa, embora 

a opinião geral da época tendesse à teoria hereditária da doença, como na escola 

hipocrática. 

Ancestral comum 
do complexo Mtb M. tuberculosis 

Progenitor comum M. africanum 

M. bovis 

M. microti 

M. canettii 
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O curso da história da TB mostra a relação desurtos da doença com o 

desenvolvimento da urbanização e com grande número de pessoas confinadas em um 

mesmo espaço. Com a conquista de regiões da Europa, Ásia e Áfricapelos romanos no 

século II, houve disseminação da doença. No século XV, o médico italiano Fracastorius 

foi o primeiro a postular que a tísica seria transmissível por contágio, de acordo com 

Keers e Guthrie citados por Herzog (1998). 

 

Sylvius de la Boe (1617-1655), em Amsterdam, foi o primeiro a mencionar 

tubérculos em pulmões e outros órgãos humanos e sua progressão para cavidades e 

úlceras como lesões características da TB. A partir dos séculos XVII e XVIII, Manget, 

Morton e Morgani, através de autopsia dos pacientes, identificaram estruturas com 

aspecto de tubérculos nas vísceras dos tísicos. Desde então a TB é melhor compreendida 

e recebe o seu nome atual (Conde & Souza 2002; Kritski et al. 2005).  

 

Jakob Henle, em 1844, na Alemanha, postulou que a tísica poderia ser 

contagiosa em certas circunstâncias. Por fim em 1882, Robert Koch, aluno de Henle, 

descobriu a etiologia da TB. Ele demonstrou pela primeira vez, usando técnicas de 

coloração especiais, hastes delgadas – que chamou de bacilos da TB, o Mtb (Herzog 

1998). 

 

No século XVIII, a TB atingiu altas taxas de incidência e mortalidade, de até 400 

por 100 mil habitantes na Europa. Nas Américas a mortalidade atingiu 9.000 por 100 

mil habitantes entre os índios norte-americanos (Conde & Souza 2002; Kritski et al. 

2005). 

 

Na França, em 1900,Calmette e Guérin cultivaram em bile de boi uma cepa do 

M. bovis, que após sucessivas passagens in vitro foi atenuada, não produzindo mais 

doenças em animais. A cepa, denominada Bacillus Calmette-Guérin (BCG), passou a 

ser utilizada como vacina. Foi a primeira vacina utilizada contra a TB, e até hoje, 112 

anos depois, é a única utilizada para imunizar contra formas graves de TB (Conde & 

Souza 2002; Kritski et al. 2005). 
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Após 1940, com a descoberta dos antibióticos, o tratamento da TB passou a ser 

efetivo. A estreptomicina (S) foi o primeiro antibiótico a ser utilizado, e em 1960 foi 

instituído o esquema tríplice, conseguindo cura de até 95% dos casos. No Brasil, o 

esquema tríplice foi instituído a partir de 1979.  

 

Com melhora das condições sanitárias, vacinação e tratamento efetivo, os 

números de casos e de morte por TB começaram a cair; para o mundo, a TB estava 

então controlada. Porém com o advento da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(Aids), a história da TB teve novo rumo, e voltou a ter um maior peso na história do 

homem, e atualmente continua a ser uma das doenças infecciosas que mais mantam no 

mundo (Conde & Souza 2002; Kritski et al. 2005). 

 

 

1.1.2 Epidemiologia da TB 

 

Atualmente estima-se que existam mais de dois bilhões de pessoas, cerca de um 

terço da população mundial, infectadas pelo Mtb. A TB é a terceira causa de óbitos por 

doenças infecciosas no mundo (Organização Mundial da Saúde/World Health 

Organization – OMS/WHO 2011)(World Health Organization 2011a). 

 

O número total estimado de casos novos de TB em 2008 foi de 9,4 milhões, com 

incidência de 139 casos a cada 100 mil pessoas. Estima-se que 1,8 milhões de pessoas 

mundialmente tenham morrido devido à TB em 2008 (World Health Organization 

2009b). 

 

Em 2009, o número total estimado de casos novos de TB foi de 9,4 milhões, com 

incidência de 137 casos a cada 100 mil pessoas. O número de casos prevalentes foi de 

14 milhões, e foram estimadas 1,7 milhões de mortes por TB em todo mundo em 2009 

(World Health Organization 2010/2011). 

 

Vinte e dois países concentram 80% dos casos de TB no mundo, com maioria na 

Ásia (55%) e na África (22%). Atualmente o Brasil ocupa o 19º lugar nessa 

classificação. Os cinco países com o maior número de casos incidentes em 2009 foram a 

Índia (1,6-24 milhões), China (1,1-1,5 milhões), África do Sul (0,40-0,59 milhões), 
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Nigéria (0,37-0,55 milhões) e Indonésia (0,35-0,52 milhões), como mostra a Figura 1 

(World Health Organization 2010/2011). 

 

 

Figura 1. Incidência de tuberculose no mundo em 2009 [adaptado de World Health 

Organization(2010)]. 

 

O número absoluto de casos por TB continua aumentando, mas háuma redução 

na taxa de incidência per capita, prevalência e mortalidade por TB em relação  ao 

aumento populacional global. A Figura 2 sumariza a evolução das taxas de incidência, 

mortalidade e prevalência (World Health Organization 2010/2011). 

 

Incidência detuberculose por país em 2009  

Estimativa de 
novos casos de 
tuberculose 
por 100mil 
pessoas 

Não estimado 
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Figura 2. Tendência da evolução da tuberculose de 1990 a 2009[adaptado de World 

Health Organization(2010)]. 

  

No Brasil estima-se que existam 57 milhões de pessoas infectadas pelo bacilo da 

TB. Anualmente são notificados aproximadamente 72 mil novos casos e 4,7 mil mortes. 

Em 2008, 2009 e 2010, ocorreram respectivamente, 73.188, 72.790 e 70.997 casos 

novos de TB, o que mostra uma tendência à diminuição na incidência da doença. Essa 

queda pode ser visualizada na figura abaixo (Figura 3), que também revela maiores 

taxas de incidência de TB nas regiões norte e sudeste (Ministério da Saúde & Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde 2011). 

 

Incidência e notificações 

Taxa de notificação 
(novos e 
recidivantes) 

Taxa de incidência 
estimadapor 100 
mil (inclui HIV) 

Taxa de incidência 
estimada HIV+ 

Alvos de redução 
em 50%   

Tendência da mortalidade estimada (não inclui HIV) e taxa de 
prevalência1990-2009 por 100 mil 
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Figura 3. Incidência da tuberculose no Brasil e regiões [adaptado deMinistério da 

Saúde &Sistema Nacional de Vigilância em Saúde(2011), atualizado em 31/05/2011] 

 

Dados referentes a 2010 do Ministério da Saúde (MS) revelam que as maiores 

incidências ocorreram nos estados do Rio de Janeiro (71,8 a cada 100 mil habitantes), 

Amazonas (69,2 a cada 100 mil habitantes), Pernambuco (47,5 a cada 100 mil 

habitantes), Pará (46,2 a cada 100 mil habitantes) e Rio Grande do Sul (45,3 a cada 100 

mil habitantes). Já as menores incidências ocorreram no Distrito Federal (11,7 a cada 

100 mil habitantes), Tocantins (13,6 a cada 100 mil habitantes) e Goiás (14,6 a cada 100 

mil habitantes) (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância em Saúde 2011; 

Ministério da Saúde & Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 2011). 

 

A taxa de mortalidade por TB no Brasil em 2008 foi de 2,6 casos a cada 100 mil 

habitantes. Em 2009 essa taxa caiu para 2,4 casos por 100 mil habitantes, sendo maior 

na região nordeste (3,0 a cada 100 mil) e menor na região centro-oeste (1,65 a cada 100 

mil)(Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância em Saúde 2011; Ministério da 

Saúde & Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 2011). 

 

Taxade 
incidência 
por 100 mil  
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Quanto ao perfil dos pacientes com TB no Brasil, pode-se observar maior 

prevalência no sexo masculino (a incidência de TB é duas vezes maior em homens do 

que mulheres) e em indivíduos com baixa escolaridade. 

 

No estado de Goiás foram notificados 830 novos casos de TB em 2008. Destes, 

somente 50% fizeram sorologia para o vírus da imunodeficiência humana (human 

immunodeficiency virus, HIV), dos quais 6,5% eram HIV positivos. A incidência foi de 

14,2 casos a cada 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade foi de 2,6 casos a cada 100 

mil habitantes. O perfil predominante entre os pacientes era de homens (67,7%) de 29 a 

64 anos (68,7%). A associação com alcoolismo ocorreu em 19,4%, representando fator 

de risco para abandono de tratamento (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e 

Saúde 2010d). 

 

Em 2009, no estado de Goiás, foram notificados 875 casos novos de TB 

(incidência de 14,8 casos a cada 100 mil habitantes), com 2,5 óbitos a cada 100 mil 

habitantes. Goiânia e Aparecida de Goiânia exibiram maior número de casos. Já em 

2010, foram notificados 879 casos novos (incidência foi de 14,6 casos por 100 mil 

habitantes), dos quais 72% curaram e 10% abandonaram o tratamento, com 2,5 óbitos 

por 100 mil habitantes(Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância em Saúde 2011; 

Ministério da Saúde & Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 2011). 

 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia notificou 195 novos casos 

de TB em 2008. Em 2009 foram notificados 251 casos novos, com incidência de 19,6 

casos a cada 100 mil habitantes. Em 2010, foram 243 casos novos, com incidência de 

14,7 a cada 100 mil habitantes(Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância em 

Saúde 2011; Ministério da Saúde & Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 2011; 

Secretaria Municipal de Saúde 2011). 

 

No Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad (HDT/HAA) foram notificados, 

pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica, 176 novos casos de TB em 2008, e 107 em 

2009 (Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad & Serviço de Vigilância 

Epidemiológica 2011). 
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1.1.3 Microbiologia do Mycobacterium tuberculosis(Mtb) 

 

O Mtb pertence à classe Actinobacteria; subclasse Actinobacteridae; ordem 

Actinomycetales; subordem Corynebacterineae; família Mycobacteriaceae; gênero 

Mycobacterium; complexo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), que compreende as 

bactérias Mtb, M. bovis, M. africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium 

Caprae, Mycobacterium Pinnipedii(Palomino & Leão 2007). 

 

O Mtb é um bacilo ligeiramente curvo, não encapsulado, não formador de 

esporos, imóvel, intracelular facultativo, aeróbio estrito e de crescimento lento. 

Apresenta dimensões muito pequenas, 3 a 5 µm de comprimento. É resistente à 

descoloração por álcool ácido, devido ao alto teor de lipídeos em sua parede celular 

(60%), quando corado pelo método de Ziehl-Neelsen (Figura 4). Demora, 

aproximadamente, 18 horas para se replicar e pode ser destruído pelo calor e por 

radiação ionizante e ultravioleta. Não fica livre na natureza, depende do homem para 

sobreviver (Lawn & Zumla 2011; Palomino & Leão 2007).  

 

 

 

Figura 4.  Bacilo da TB em amostra de escarro – Ziehl-Neelsen [adaptado de Lawn & 

Zumla(2011)]. 
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1.1.4 Transmissão da TB 

 

Um indivíduo bacilífero pode transmitir a TB para outros indivíduos através de 

tosse, fala ou espirro, quando elimina gotículas contaminadas de diversos tamanhos. As 

gotículas maiores caem ao chão, enquanto as menores (2 a 10 micras), denominadas 

núcleo de Wells, continuam dispersas durante horas no ar e dessecam. Essas pequenas 

partículas carregam em torno de dois bacilos e podem atingir os alvéolos e aí iniciar sua 

multiplicação (Kritski et al. 2005; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e 

Saúde 2010d). 

 

 

1.1.5 Fisiopatogenia da TB 

 

Nem todos os indivíduos expostos ao Mtb são infectados, e nem todos os 

infectados adoecem. Uma série de fatores influencia no risco de infecção pelo Mtb, tais 

como tempo de exposição, virulência do bacilo e imunidade do hospedeiro (Lawn & 

Zumla 2011; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). O Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) define como risco de infecção o contato 

com um portador de TB bacilífero por mais de 4 horas diárias em um mesmo ambiente 

por ao menos uma semana (Lawn & Zumla 2011; Ministério da Saúde & Secretaria de 

Vigilância e Saúde 2010d). 

 

As células apresentadoras de antígenos e macrófagos e as células dendríticas 

pulmonares são infectadas pelo Mtb assim que ele chega aos alvéolos(Aderem & 

Underhill 1999; Flynn et al. 2011). Células dendríticas e macrófagos pulmonares ligam-

se ao bacilo através de receptores de complemento (CR1, CR3 e CR4) e de manose, e 

emitem pseudópodes que se fundem ao bacilo, internalizando-o(Schlesinger 1996).  

 

Os antígenos do Mtb são processados e apresentados aos linfócitos TCD4+e 

TCD8+. Os linfócitos TCD4+ desempenham o papel principal na resposta imune ao Mtb, 

liberando principalmente Interferon gama (IFNγ), que ativa os linfócitos TCD8+, os 

monócitos e os macrófagos (North & Jung 2004; Raja 2004). Os linfócitos ativados 
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liberam citocinas e recrutam outros linfócitos, macrófagos e fibroblastos. A principal 

citocina envolvida na formação do granuloma é o fator de necrose tumoral alfa (FNTα), 

liberado pelos macrófagos logo após a exposição a antígenos do Mtb. O FNTα induz a 

produção de citocinas pelos macrófagos, ativa-os e modula a apoptose dos macrófagos. 

O FNTα também recruta neutrófilos e monócitos circulantes. Os macrófagos infectados 

recrutam mais macrófagos não infectados para finalmente formar um granuloma (Flynn 

& Chan 2001; Flynn et al. 2011).  

 

As citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, também podem ser produzidas 

por macrófagos infectados pelo Mtb, o que diminui a produção de citocinas pró-

inflamatórias e a ativação das células T , equilibrando a resposta entre a erradicação do 

Mtb e sobrevivência do hospedeiro (Flynn et al. 2011).  

 

Durante o desenvolvimento do granuloma, os macrófagos não infectados 

evoluem para células epitelioides e células gigantes multinucleadas, que, associadasa 

linfócitos e polimorfonucleares, circundam os macrófagos infectadospelo Mtbpara 

formar a região central do granuloma.Há proliferação de fibroblastos e vasos sanguíneos 

que irão nutrir as regiões mais externas dessa estrutura granulomatosa. Mediante a 

replicação do Mtb e o crescimento do granuloma, pode ocorrer necrose caseosa da 

região central, formando-se então o foco primário no local da inoculação pulmonar 

(Dannenberg 1991; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d; 

Saunders & Cooper 2000; Ulrichs & Kaufmann 2006). 

 

Algumas células dendríticas infectadas pelo Mtb migram através do sistema 

linfático para os linfonodos regionais pulmonares. A associação do foco de infecção 

primário aos linfonodos satélites denomina-se complexo primário de Ranke (Kritski & 

Melo 2007; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

A progressão da infecção é regulada pelo sistema imunológico do hospedeiro, 

que pode eliminar o agente; contê-lo e transformá-lo em uma infecção latente; ou falhar, 

resultando no desenvolvimento de doença ativa(Ducati et al. 2006). Em 95% dos casos 

a infecção primária irá evoluir para controle com calcificação do granuloma, o chamado 

foco de Gohn. O Mtb, portanto, fica em estado de latência no granuloma; nesse 

momento o teste de sensibilidade à tuberculina (TST) torna-se positivo.Porém, se 
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 A Figura 5 resume a fisiopatogenia da TB e formação do granuloma.

 

 

 

 

 

Figura 5. Imunidade contra 

(2011)]. 

 

Entre de 5 e 10% dos indivíduos que são infectados pelo bacilo da TB irão 
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primeiros anos (Hussain 2007

 

Nem todos os indivíduos infectados pelo Mtb irão desenvol

Fatores como silicose, infecção pelo HIV, diabetes, uso de álcool, tabagismo, 

imunossupressão por uso crônico de corticoides, tratamento com antagonistas do FNT 

entre outros, podem aumentar o risco de adoecimento 

da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d

 

Fatores genéticos parecem também desempenhar um papel no

pois a susceptibilidade é poligênica. O HLA

Apoptose 
dependente de 
de necrose tumoral

Célula apoptótica

Macrófago infectado pelo 
Mycobacterium tuberculosis 

houver alguma falha na imunidade, como ocorre no paciente com Aids, o granuloma 

pode deixar de conter o Mtb, e o indivíduo vir a desenvolver TB doença (TB Secundária 

Kritski & Melo 2007). 

A Figura 5 resume a fisiopatogenia da TB e formação do granuloma.

Imunidade contra Mycobacterium tuberculosis[adaptado deAnandaiah et al. 

Entre de 5 e 10% dos indivíduos que são infectados pelo bacilo da TB irão 

desenvolver a doença em algum momento de suas vidas, sendo o maior risco nos dois 

Hussain 2007). 

Nem todos os indivíduos infectados pelo Mtb irão desenvol

Fatores como silicose, infecção pelo HIV, diabetes, uso de álcool, tabagismo, 

imunossupressão por uso crônico de corticoides, tratamento com antagonistas do FNT 

entre outros, podem aumentar o risco de adoecimento (Lawn & Zumla 2011

da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

Fatores genéticos parecem também desempenhar um papel no curso da doença, 

pois a susceptibilidade é poligênica. O HLA-DR2 estáassociado à susceptibilidade a TB 

dependente de fator 
de necrose tumoral 

Célula apoptótica 

Macrófago ou célula 
dendríticafagocita a célula 
apoptótica e apresenta para 

célula T 

Célula T CD8+ 

Célula T CD4+ 

Ativação da i

Formação do granuloma 

12 

houver alguma falha na imunidade, como ocorre no paciente com Aids, o granuloma 

desenvolver TB doença (TB Secundária 

A Figura 5 resume a fisiopatogenia da TB e formação do granuloma. 

 

Anandaiah et al. 

Entre de 5 e 10% dos indivíduos que são infectados pelo bacilo da TB irão 

desenvolver a doença em algum momento de suas vidas, sendo o maior risco nos dois 

Nem todos os indivíduos infectados pelo Mtb irão desenvolver TB doença. 

Fatores como silicose, infecção pelo HIV, diabetes, uso de álcool, tabagismo, 

imunossupressão por uso crônico de corticoides, tratamento com antagonistas do FNT 

Lawn & Zumla 2011; Ministério 

curso da doença, 

DR2 estáassociado à susceptibilidade a TB 

Granuloma com Mtb 

imunidade adquirida 



13 
 

em algumas populações, enquanto o alelo DQ1 está associado em outras (Meya & 

McAdam 2007). 

 

 

1.1.6 Formas clínicas da TB 

 

1.1.6.1 TB primária 

Geralmente a doença aguda ocorre durante a primoinfecção e/ou até os primeiros 

cinco anos após a primoinfecção. Pode evoluira partir do foco pulmonar ou do 

ganglionar (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). Acomete, 

com frequência, crianças, que podem apresentar febre baixa, sudorese noturna, perda de 

peso e inapetência (Kritski et al. 2005). 

 

A forma pulmonar é a mais comum em adultos e, raramente, pode haver 

evolução para disseminação hematogênica com comprometimento de outros órgãos 

como pleura, pericárdio, peritôneo ou meninges (Burrill et al. 2007). 

 

1.1.6.2 TB pós-primária ou secundária 

Corresponde à reativação de um foco latente, na maioria dos casos, ou a uma 

reinfecção exógena. Ela pode se apresentar como TB pulmonar ou extrapulmonar, sendo 

esta última forma mais comum em crianças e indivíduosimunocomprometidos(Kritski et 

al. 2005; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d): 

-  TB pulmonar: forma mais comum de apresentação da TB secundária. 

Manifesta-se com tosse, perda de peso, sudorese noturna, febre e astenia. A 

hemoptise ocorre, geralmente, em menos de 25% dos pacientes. Em exame 

radiológico pode-se observar o típico infiltrado em lobo superior, cavitação, 

derrame pleural e, raramente, padrão miliar (Kritski et al. 2005; Ministério da 

Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

-  TB extrapulmonar: ocorre por disseminação hematogênica. Inclui infecção 

ganglionar; do sistema nervoso central (SNC); óssea; pleural; de vias 

urinárias; cutânea; gastrointestinal; peritoneal; e pericárdica (Kritski et al. 

2005; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 
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1.1.7 Diagnóstico laboratorial 

 

1.1.7.1 Baciloscopia direta 

A técnica utilizada em nosso meio para a pesquisa do bacilo álcool ácido 

resistente (BAAR) é a coloração de Ziehl-Neelsen. A baciloscopia no escarro é indicada 

para diagnóstico de TB em casos suspeitos; para acompanhamento durante o tratamento, 

sendo realizada no segundo e quarto mês; e para definição de cura, no sexto mês. O 

escarro possibilita o diagnóstico de 60 a 80% dos casos de TB pulmonar. A coloração 

pode também ser realizada em outros fluidos biológicos, como urina, liquor, líquido 

pleural, líquido peritoneal e líquido sinovial (Ministério da Saúde & Secretaria de 

Vigilância e Saúde 2010d). Pode-se realizar o escarro induzido, quando o paciente não 

consegue produzir escarro, apresentando sensibilidade semelhante ao lavado 

broncoalveolar. A técnica de centrifugar a amostra de escarro aumenta a sensibilidade 

do método, porém aumenta a complexidade e custo do exame (Lange & Mori 2010; 

Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

1.1.7.2 Cultura para micobactéria e teste de sensibilidade 

A técnica mais utilizada e de menor custo é a semeadura em meio sólido, 

Löweinstein-Jensen. A desvantagem é a demora do resultado, em média 27 dias. Os 

meios líquidos são mais sensíveis e rápidos, demorando cerca de 12 dias na detecção do 

Mtb, porém são mais dispendiosos. A cultura é indicada em caso de suspeita clínica de 

TB pulmonar com baciloscopia negativa, bem como TB extrapulmonar. A cultura com 

teste de sensibilidade está indicada para diagnóstico de TB em pacientes HIV positivos; 

ao final do segundo mês de tratamento com baciloscopia positiva; e para retratamento 

após falência ou reinício após abandono. Nos casos de TB pulmonar com baciloscopia 

de escarro negativa, a cultura aumenta em até 30% o diagnóstico de TB doença 

(Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

1.1.7.3 Métodos de biologia molecular 

- Teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN): pode ter sensibilidade 

de até 95% no escarro ou lavado broncoalveolar. Fornece o resultado 

rapidamente, em 24 a 48 horas, porém apresenta uma grande variedade na 

acurácia. Atualmente foi aprovado apenas para o diagnóstico de TB pulmonar 

em alguns países desenvolvidos (Lange & Mori 2010).  
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- Reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real: sensibilidade de 

80% e especificidade superior a 95% em amostras respiratórias com 

baciloscopia negativa (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e 

Saúde 2010d). 

- Xpert® Mtb/rifampicina (R): a OMS recomenda para o diagnóstico de TB 

resistente, porém até o momento ainda não foi incorporado pelo programa 

brasileiro do MS. Esse teste utiliza o método de PCR para detectar 

simultaneamente o material genético do Mtb e mutações associadas à 

resistência a R. Apresenta sensibilidade de 90% e especificidade de 97,9% em 

amostras negativas à baciloscopia (Ministério da Saúde & Secretaria de 

Vigilância e Saúde 2010d). 

 

1.1.7.4 Teste tuberculínico (TST) 

Derivado proteico purificado (purified protein derivative, PPD), um extrato de 

Mtb filtrado, é administrado por via intradérmica e mensura a resposta imune celular, 

representada por enduramento cutâneo local. Utilizado como triagem para avaliar 

resposta imune contra Mtb, é um marcador de infecção pelo Mtb que não distingue 

infecção passada ou presente. A sensibilidade do TST parece ser em torno de 77%, 

segundo estudos atuais. O TST é positivo quando maior ou igual a 10 mm. Uma 

enduração maior que 15 mm fala a favor de TB doença ou latente, ou reação à BCG. 

Em pacientes HIV positivos o TST é considerado positivo quando maior ou igual a 5 

mm (Lange & Mori 2010; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 

2010d). 

 

1.1.7.5 Testes de liberação de IFNγ (IGRA) 

Detecta a produção de IFNγ secretado contra os antígenos específicos (ESAT-6 e 

CFP-10) do Mtb utilizando sangue periférico. Existem dois testes comerciais, o 

QuantiFERON-Gold, que mensura os níveis de IFNγ em UI/mL, e o T-SPOT 

(ELISPOT), que mensura o número de células que liberam o IFNγ. Assim como o TST, 

o IGRA não distingue TB doença de apenas infecção, porém alguns estudos relatam 

maior especificidade, principalmente em indivíduos sem imunossupressão. Em 

indivíduos imunossuprimidos, o IGRA parece ser mais sensível que o TST no 

diagnóstico de infecção por Mtb, portanto superior para detectar TB latente nesse grupo 

(Lange & Mori 2010; Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 
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1.1.7.6 Radiografia de tórax 

Deve ser solicitada para todos os casos suspeitos de TB. A forma clássica da 

apresentação pulmonar é o infiltrado em segmentos posteriores de lobos superiores, 

muitas vezes com cavitação. Cerca de 15% dos pacientes com TB podem não apresentar 

alterações radiológicas, e em indivíduos HIV positivos esse número pode chegar a 20% 

(Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

1.1.7.7 Histopatológico 

Utilizado para formas extrapulmonares ou pulmonares atípicas. A presença do 

granuloma com necrose caseosa é característico de TB. Em imunossuprimidos, como 

pacientes com HIV/Aids, a necrose é menos frequente, porém a presença do Mtb no 

granuloma é mais frequente (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 

2010d). 

 

 

1.1.8 Tratamento da TB 

 

A TB, quando tratada adequadamente, apresenta índice de cura de 

aproximadamente 99%. A OMS recomenda dois esquemas padrão para o tratamento da 

TB. Ambos são compostos de duas fases, uma intensiva [R, isoniazida (H), 

pirazinamida (Z) e etambutol (E)], com duração de 2 meses; seguida de uma fase 

contínua (R e H), com doses supervisionadas (DOT) e duração de 4 meses. A diferença 

entre os dois esquemas de tratamento reside na frequência da administração das 

medicações durante a fase intensiva. Em um dos esquemas são administradas doses 

diárias na fase intensiva, enquanto no outro a administração na fase intensiva é de três 

vezes por semana. O esquema com doses menos frequentes não é recomendado para 

pacientes com HIV/Aids. Em estudos de revisão, as evidências não mostram diferença 

nas taxas de falha e recidiva, porém as taxas de resistência adquirida às medicações 

foram maiores em pacientes que receberam medicações 3 vezes por semana, quando 

comparadas às dos pacientes que receberam doses diárias. A escolha do esquema de 

tratamento fica a critério do programa de controle de TB de cada país (World Health 

Organization 2009a). 
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Até 2008, o tratamento da TB no Brasil era composto por: esquema I 

(2RHZ/4RH), indicado para casos novos; esquema IR, reforçado, (2RHZE/4RHE) 

indicado para retratamento; esquema II (2RHZ/7RH) indicado para meningoencefalite; 

e esquema III para falência terapêutica (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância 

e Saúde 2010d). 

 

A partir de 2009, foi associado o E, na fase intensiva, ao esquema tríplice 

anteriormente vigente. Isso ocorreu devido ao aumento do número de casos resistentes à 

H (de 4,4 para 6%) (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

O esquema básico atual é indicado para todos os casos novos em adultos e 

adolescentes, recidivas e retorno após abandono (Quadro 1). O tratamento para forma 

meningoencefálica da TB é o mesmo esquema básico, com prolongamento de 3 meses 

na fase de manutenção. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo MS nos postos de 

saúde. O tratamento diretamente observado (directly observed therapy, DOT) é feito no 

Brasil, principalmente nos primeiros 2 meses do tratamento (Ministério da Saúde & 

Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

 

 

 

Quadro 1. Tratamento da tuberculose no Brasil – esquema básico [adaptado de 

Ministério da Saúde &Secretaria de Vigilância e Saúde(2010d)]. 

 

Tratamento da tuberculose no Brasil – 2010 
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O tratamento para TB multirresistente (TBMDR), quando o bacilo é resistente, 

pelo menos, à H e à R, foi padronizado a partir de 2010 e adotado pelo Brasil.O 

esquema segue a seguinte escala: 2 meses com S, 5 vezes por semana, mais E, 

levofloxacina (L), Z e terizidona em doses diárias; seguido de 4 meses com S, 3 vezes 

por semana, mais E, L, Z e terizidona em doses diárias; seguido de 12 meses com E, L e 

terizidona em doses diárias (2S5ELZT/4S3LZT/12ELT) (Ministério da Saúde & 

Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

A TB extensivamente resistente (TBXDR), cujo bacilo, além de ser MDR, é 

também resistente a qualquer uma das fluorquinolonas e a pelo menos uma das três 

drogas injetáveis de segunda linha (capreomicina, canamicina, ou amicacina), é tratada 

de acordo com a sensibilidade do bacilo (Ministério da Saúde & Secretaria de 

Vigilância e Saúde 2010d). 

 

 

1.2 HIV/Aids 

 

1.2.1 Histórico do HIV/Aids 

 

Existem muitas teorias sobre a origem do HIV. Alguns estudos sugerem que o 

vírus seria o resultado do cruzamento de espécies do vírus da imunodeficiência símia 

(HSV), devido às semelhanças genéticas do HSV com o HIV-1 e o HIV-2 (Huet et al. 

1990). 

 

Os primeiros casos da Aids foram observados em 1981, e relatados pelo CDC, 

nos EUA, em homossexuais que apresentavam doenças raras como pneumonia por 

Pneumocistis jiroveci(Gottlieb et al. 1981). No mesmo ano, foi divulgado outro artigo 

pelo CDC, relatando casos de pneumonia por P. jiroveci e sarcoma de Kaposi em 

homossexuais masculinos (Centers for Disease Control and Prevention 1981).  

 

O HIV foi isolado pela primeira vez em pacientes com imunodeficiência 

adquirida no ano de 1983, por Luc Montagnier et al., no Instituto Pasteur, e foi 

inicialmente denominado LAV (lymphadenophathy-associated virus) (Barre-Sinoussi et 

al. 1983). O norte-americano Robert Gallo, em 1984, também isolou um retrovírus em 
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linfonodos de um paciente homossexual e o denominou HTLV-III (vírus linfotrópico 

humano tipo III) (Gallo et al. 1984). Em 1986 o International Committee on Taxonomy 

Viruses renomeou este agente como human immunodeficiency virus(HIV), sendo 

atribuída a Montagnier a descoberta do HIV-1. 

 

Outro tipo de retrovírus associado à imunodeficiência humana foi isolado em 

1986, em pacientes com Aids na África Ocidental e foi denominado HIV-2 (Clavel et al. 

1986). 

 

 

1.2.2 Classificação do HIV 

 

O agente etiológico da Aids, o HIV, é um retrovírus, subgrupo lentivírus. Ele é 

classificado em tipo 1 (HIV-1) e tipo 2 (HIV-2), de acordo com suas características 

genéticas e antigênicas (Popper et al. 1999).  

 

Estudos sobre a diversidade genética do HIV em indivíduos infectados 

permitiram a classificação do HIV-1 em grupos, subtipos, sub-subtipos e formas mais 

complexas (CRFs, circulating recombinant forms) (Robertson et al. 1999). O HIV tem 

alta capacidade de replicar-se e é extremamente mutável, o que possibilita queno 

mesmo indivíduo sejam encontradas populações geneticamente heterogêneas, 

compostas de variantes com genomas relacionados, chamadas de quasispecies(Domingo 

et al. 1985). 

 

O HIV-1 pode ser classificado em quatro grupos filogenéticos: M (major), O 

(outlier), N (non-M non-O) e P (pending the identification of further human cases) 

(Plantier et al. 2009). O grupo M possui nove subtipos, denominados A, B, C, D, F, G, 

H, J e K, e seis sub-subtipos denominados A1, A2, A3, A4 e F1 e F2 (Meloni et al. 

2004; Vidal et al. 2006). 

 

No mundo, os subtipos mais prevalentes são o C, o A (sub-subtipo A1), e o B. O 

subtipo C é responsável por cerca de 50% das infecções de HIV-1 no mundo, e 

predomina na África do Sul e na Índia.  O subtipo A predomina nos países da Europa 
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Oriental, África Central e Oriental. Nas Américas, Austrália, Ásia, Europa Ocidental e 

Oriente Médio observa-se o predomínio do subtipo B (Osmanov et al. 2002). 

 

A epidemia da Aids no Brasil deu-se inicialmente pelo subtipo B no sudeste 

brasileiro, que então disseminou-se para os outros estados brasileiros e tornou-se o 

subtipo mais prevalente (Couto-Fernandez et al. 1992; Galvão-Castro et al. 1996), 

seguido do sub-subtipo F1. O subtipo C é mais frequente na região sul do país (Brígido 

et al. 2007). 

 

 

1.2.3 Epidemiologia do HIV/Aids 

 

O HIV-1 está distribuído mundialmente e é responsável pela pandemia da Aids, 

enquanto o HIV-2 é endêmico em alguns países da África Ocidental (Gomes 2004).  

 
Em 2008, o número estimado de novos infectados pelo HIV no mundo foi de 2,7 

milhões; em 2009, foram estimados 2,6 milhões de novos infectados pelo HIV. Em 

2010, estima-se cerca de 34 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo (Figura 6). 
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Figura 6. Prevalência de infectados pelo HIV em 2009 [adaptado deUNAIDS(2010)]. 

 

Apesar do grande número de novos infectados observa-se redução na incidência 

de infectados pelo HIV, como mostra a Figura 7 (UNAIDS 2010). 

 

 

Figura 7.Incidência de infectados pelo HIV no mundo de 1990 a 2009 [adaptado 

deUNAIDS(2010)]. 

 

A mortalidade por Aids está diminuindo no mundo. Em 2004 foram 2,1 milhões 

de mortes; em 2008 estima-se que 2 milhões de pessoas morreram de causas 
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Estimativa mundial de infecções pelo HIV em 2009 
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relacionadas à Aids; e em 2009 esse número baixou para 1,8 milhões de mortes, 

motivado pelo diagnóstico precoce e, principalmente, pelo tratamento adequado e eficaz 

(UNAIDS 2010). 

 

No Brasil, em 2008, foram notificados 37.465 novos casos de Aids, com 

incidência de 19,2 casos a cada 100 mil habitantes; e em 2009 foram 38.538, com 

incidência de 20,1 casos a cada 100 mil habitantes. O Brasil notificou entre os anos de 

1980 a 2009, 592.914 casos de Aids, sendo 58% na região Sudeste, 19,5% na região 

Sul, 12,5% na região Nordeste, 5,7% na região Centro-Oeste e 4, 2% na região Norte 

(Ministério da Saúde & Departamento de DST Aids e Hepatites Virais 2010c). 

 

Nos últimos 10 anos houve queda na incidência de Aids na região Sudeste, de 

24,9 para 20,4 casos a cada 100 mil habitantes. No entanto, em outras regiões houve 

aumento: de 22,6 para 32,4 na região Sul; de 11,6 para 18,0 na região Centro-Oeste; de 

6,4 para 13,9 na região Nordeste e de 6,7 para 20,1 na região Norte, como mostra a 

Figura 8 (Ministério da Saúde & Departamento de DST Aids e Hepatites Virais 2010c). 

 

Goiás apresentou 689 casos novos notificados em 2008, com incidência de 11,8 

casos a cada 100 mil habitantes; 800 casos em 2009, com incidência de 13,5 casos a 

cada 100 mil habitantes; e, até junho de 2010, foram notificados 335 casos novos, 

mantendo regularidade na incidência, registrando em torno de 800 casos por ano. 

Goiânia apresentou em 2008 e 2009, respectivamente, taxas de 37, 9 e 39,8 casos a cada 

100.000 habitantes (Ministério da Saúde & Departamento de DST Aids e Hepatites 

Virais 2010c). 
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Figura 8.Incidência de Aids no Brasil [adaptado deMinistério da Saúde & 

Departamento de DST Aids e Hepatites Virais (2010c)]. 

 

A taxa média de mortalidade associada à Aids no Brasil vem mantendo-se 

estável nos últimos 10 anos, aproximadamente 6 óbitos a cada 100 mil habitantes. Em 

2008 o coeficiente de mortalidade por Aids no Brasil foi de 6 a cada 100 mil habitantes, 

com número total de 11.839 óbitos; em 2009 o coeficiente de mortalidade foi de 6,2 a 

cada 100 mil habitantes, com número total de 11.815 óbitos. Em10 anos, até junho de 

2010, foram 229.222 óbitos por Aids no Brasil(Ministério da Saúde & Departamento de 

DST Aids e Hepatites Virais 2010c). 

 

Observa-se queda no número de óbitos na região Sudeste, estabilização no 

Centro-Oeste e Sul, e aumento nas regiões Norte e Nordeste, como demonstra a Figura 

9 (Ministério da Saúde & Departamento de DST Aids e Hepatites Virais 2010c).  

 

O Centro-Oeste ficou em penúltimo lugar em relação ao número de óbitos de 

todas as regiões do país. Houve um acumulado de 10.848 óbitos, de 1980 a junho de 

2010; sendo que, em 2008 ocorreram 725 óbitos por Aids; e em 2009, 674 óbitos. 

 

Goiás apresentou 3.580 óbitos por Aids de 1980 a junho de 2010. Em 2008 

ocorreram 254 óbitos por Aids no estado, e em 2009, 237 óbitos. 
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Figura 9.Óbitos por Aids no Brasil [adaptado deMinistério da Saúde & Departamento 

de DST Aids e Hepatites Virais (2010c)]. 

 

 

1.2.4 Estrutura e características do HIV 

 

O HIV é constituído por um capsídeo viral ou envelope (contendo a proteína 

p24), um nucleocapsídeo composto das proteínas p7/p9, duas fitas simples de RNA e 

três enzimas virais [transcriptase reversa (TR), integrase e protease] (Figura 10). 
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Figura 10.Estrutura do vírus da imunodeficiência humana [adaptado do site Antidrogas 

(2011)] 

 

O capsídeo viral é circundado por uma matriz proteica (p17). A matriz proteica é 

revestida pelo envelope viral, representado por uma bicamada lipídica derivada da 

célula do hospedeiro, que contém glicoproteínas (GP) viralmente codificadas 

(gp120/gp41)(Barre-Sinoussi et al. 1983). 

 

 

1.2.5 Transmissão do HIV 

 

A principal via de transmissão é o contato sexual, podendo também ocorrer 

transmissão por transfusão sanguínea, pelo uso de drogas injetáveis, e da mãe para o 

filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. A transmissão por exposição 

ocupacional varia de acordo com a gravidade da exposição, girando em torno de 0,1% 

(Rizzo 2007). 

 

 

1.2.6 Ciclo de vida do HIV 

 

O HIV só se reproduz dentro das células do hospedeiro, utilizando o 

‘maquinário’ dessas células. Na transmissão sexual, o vírus penetra pela barreira de 
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mucosa e entra inicialmente em contato com macrófagos e células dendríticas da 

mucosa. O vírus é então fagocitado e seus antígenos são apresentados aos linfócitos 

TCD4+e TCD8+ nos tecidos linfáticos associados às mucosas ou nos linfonodos. A partir 

daí o sistema imunológico desenvolve uma resposta específica de linfócitos T 

citotóxicos anti-HIV para destruir as células infectadas.  

 

O vírus liga-se, através de suas regiões gp120 e gp41, ao receptor CD4 e ao 

correceptor CCR5 ou CXCR4 dos linfócitos para entrar na célula, penetrando através da 

fusão de seu capsídeo com a membrana celular. A enzima TR sintetiza um DNA 

complementar a partir do RNA do vírus, que é incorporado ao material genético da 

célula humana com o auxílio da enzima integrase do HIV (Figura 10).  

 

Quando essa célula TCD4+ alterada for ativada resultará na transcrição do DNA 

viral em RNA mensageiro (RNAm), que será então traduzido em proteínas virais e 

produzirá novas partículas virais. A Figura 11 sumariza o ciclo do HIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. O ciclo de vida do HIV [adaptado deKilby & Eron(2003)]. 
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1.2.7 Aspectos clínicos da infecção pelo HIV/Aids 

 

A progressão da doença depende de vários fatores. A ativação da célula CD4 é 

uma peça chave para a progressão da doença e a exaustão do sistema imune (Klimas et 

al. 2008; Rizzo 2007). 

 

A infecção retroviral aguda pode se manifestar como um quadro inespecífico em 

até 50% dos pacientes, e os sintomas podem ter início em até 15 dias após o contato 

com o vírus. O indivíduo pode apresentar febre, cefaleia, mialgia, odinofagia, 

adenomegalias, mal estar, prostração e/ou exantema maculopapular. Aduração pode ser 

de 1 a 2 semanas com resolução espontânea. Nesse período geralmente tem-se alta 

viremia e diminuição dos linfócitos TCD4 (Marques & Masur 2007). 

 

O indivíduo pode permanecer assintomático por até 10 anos. Com a queda 

progressiva dos linfócitos TCD4, em média de 30 a 90 mm3/ano, o organismo vai 

ficando suscetível a infecções oportunistas, novas ou reativações, como candidíase, 

herpes, pneumonias ou TB, podendo apresentar sintomas constitucionais como febre, 

perda de peso, diarreia e prostração (Marques & Masur 2007).  

 

À medida em que o número de linfócitos TCD4 diminui, o indivíduo poderá 

apresentar infecções mais graves, como citomegalovírus disseminado, toxoplasmose do 

SNC, pneumocistose e infecção disseminada por Mycobacterium avium, podendo 

progredir até a morte se não houver tratamento adequado (Marques & Masur 2007). 

 

A Figura 12 descreve a progressão da doença mostrando os níveis de linfócitos 

TCD4 e da carga viral (CV) de acordo com o tempo. 

 



 

 

 

Figura 12. Progressão da infecção pelo 

deWikimedia Commons (2011

 

 

1.2.8 Tratamento da infecção pelo HIV

 

O tratamento antirretroviral (ARV) consiste na prática da t
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de drogas antirretrovirais: inibidores nucleosídeos da TR (INTR), inibidores não 

nucleosídeos da TR (INNTR), inibidores da protease (IP), inibidores de fusão, 

antagonistas do CCR5 e inibidores da integrase.

 

O MS, através do Programa Nacional de DST/Aids, atualizou suas 

recomendações para indicação do início da terapia ARV (TARV) em adultos com HIV 

em 2010. Isso foi feito com base nas diretrizes americanas e europeias e nas orientações 

da OMS. No Brasil, recomenda
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contagem de células CD4 (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância em Saúde 

2010a). 

 

Segundo o Consenso de 2010, a TARV deve ser considerada para pacientes com 

CD4 entre 350 e 500 células, nas seguintes condições: coinfecção pelo vírus da hepatite 

B em pacientes com indicação de tratamento para hepatite B; coinfecção pelo vírus da 

hepatite C; idade igual ou superior a 55 anos; doença cardiovascular estabelecida; 

nefropatia do HIV; neoplasias, incluindo as não definidoras de Aids; e CV elevada 

(superior a 100.000 cópias) (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância em Saúde 

2010a). 

 

 

1.3 A associação Aids e TB 

 

1.3.1 Epidemiologia da coinfecção por HIV e Mtb 

 

A TB e a Aids são as duas principais causas de doenças infecciosas associadas a 

mortalidade no mundo, estando indissoluvelmente juntas desde o início da epidemia 

HIV/Aids (Friedland et al. 2007).  

 

A TB é a principal causa de morte entre os pacientes infectados pelo HIV. A 

estimativa global de morte por essa coinfecção, segundo a OMS, é duas vezes maior do 

que em pacientes com TB sem HIV (World Health Organization 2011b). 

 

Dentre os 9,4 milhões de novos casos de TB no mundo em 2008, 1,4 milhões 

ocorreram em indivíduos com HIV, e entre as 1,8 milhões de mortes por TB em 2008, 

500 mil ocorreram em indivíduos HIV-positivos(World Health Organization 2009b). 

 

Em 2009, dos 9,4 milhões de casos incidentes de TB, estima-se que 

1,1 milhões (12%) eram pacientes HIV-positivos.  Dos casos HIV-positivos com TB, 

aproximadamente 80% estavam na região africana. A mortalidadeestimada por TB em 

pacientes com HIV foi de 400 mil casos em 2009 (World Health Organization 

2010/2011).A combinação desses dados sugere que, a cadacinco pessoas coinfectadas 

com HIV e TB, uma morre (UNAIDS 2010). 
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A Figura 13 representa a estimativa da prevalência de infectados pelo HIV entre 

os casos novos de TB no mundo. 

 
 

 

Figura 13.Estimativa de prevalência de HIV entre os casos novos de TB no mundo em 

2009[adaptado de World Health Organization (2009a)]. 

 

A elevação das taxas de coinfecção determina desafios que impedem a redução 

da incidência de ambas. O HIV não só tem contribuído para um crescente número de 

casos de TB como também tem sido um dos principais responsáveis pelo aumento da 

mortalidade entre os pacientes coinfectados (Jamal & Moherdaui 2007). 

 

 

Estimativa de prevalência de HIV entre os casos novos de tuberculose 

Prevalência de 
HIV entre novos 
casos de 
tuberculose (%) 

Não estimado Não estimado 
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1.3.2 Fisiopatogenia da coinfecção por HIV e Mtb 

 

O efeito do HIV na resposta imune contra o Mtb tem sido evidenciado por vários 

estudos. A replicação do HIV diminui o número de linfócitos TCD4+, o que 

comprometea função dos macrófagos e a resposta específica de células TCD8+ contra o 

Mtb, alterando a formação do granuloma e resultando na disseminação do Mtb 

(Diedrich & Flynn 2011). 

 

O HIV replica-se em células TCD4+ e macrófagos ativos. Nas regiões de 

granuloma existe maior produção de citocinas e das células ativadas pela presença do 

Mtb, portanto nessas região há maior replicação e transmissão do HIV para outras 

células, acelerando o processo de exaustão do sistema imune. No estudo de Goletti et al. 

(1996), citado por Anandaiah et al.(2011), observou-se um aumento de 5 a 160 vezes 

nos títulos de CV plasmática do HIV durante a infecção aguda pelo Mtb. O estudo de 

Toossi et al. (2003), também citado por Anandaiah et al.(2011), mostrou aumento de 10 

vezes nos níveis plasmáticos da CV do HIV. 

 

As células TCD4+ são essenciais na contenção do Mtb; o HIV causa redução no 

número e na qualidade dessas células, portanto, quanto menores os níveis de TCD4+, 

maior a susceptibilidade à doença TB em coinfectados, mais casos de TB 

extrapulmonare maior mortalidade (Diedrich & Flynn 2011; Kwan & Ernst 2011).  

 

A Figura 14 resume a patogenia da interação das infecções por HIV e Mtb. 
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Figura 14. Patogenia da interação das infecções por HIV e Mtb – Diminuição da 

apoptose dos macrófagos alveolares em resposta ao Mtb, diminuição da autofagia, da 

produção de citocinas, da função e do número de células TCD4+, o que permite o 

aumento da carga bacilar e a formação inadequada do granuloma com disseminação do 

Mtb [adaptado deAnandaiah et al. (2011)]. 

 

 

1.3.3 Aspectos clínicos da coinfecção por HIV e Mtb 

 

Indivíduos diagnosticados com TB têm um risco 19 vezes maior de estarem 

coinfectados pelo HIV (Kwan & Ernst 2011). Pacientes com HIV tem de 20 a 30 vezes 

mais risco de ter TB quando comparados com pacientes HIV-negativos. O risco de ter 

TB dobra nos primeiros dois anos de aquisição do HIV (World Health Organization 

2009b). 

 

O risco de TB na população geral é de 5 a 10% por toda vida, comparado a 5 a 

10% por ano para o paciente HIV-positivo.Estudo publicado por Daley (1992), citado 

por Kwan & Ernst (2011), sobre um surto de TB emum abrigo para pacientes HIV-

positivos em São Francisco, EUA, revelou que metade dos pacientes expostos à 

TBforam infectados (TST positivo ou apresentação de sintomas).O estudo demostrou 

também que,6 mesesapós a exposição, 73% desses pacientes desenvolveram TB doença 

ativa. 

 

Estudo de Leinhardt et al. (2003), no oeste da África, mostrou que sexo 

masculino, histórico familiar de TB, tabagismo e infecção por HIV são fatores de risco 

Falha em conter o 
M. tuberculosis 

 Célula TCD4+ Célula TCD8+ 

Apoptose dependente 
de TNF 
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para TB. O cigarro reduz a atividade ciliar e produção de muco, a primeira linha de 

defesa das vias aéreas, aumentando a susceptibilidade ao Mtb. 

 

Mugusi et al. (2009)avaliaram fatores associados à mortalidade em pacientes 

HIV-positivos com TB pulmonar e concluíram que idade avançada, desnutrição, baixo 

nível de linfócitos TCD3, baixa relação linfócitos TCD4/CD8, alta CV e monilíase oral 

são preditores de mortalidade entre coinfectados. 

 

Pacientes HIV-positivos com TB pulmonar parecemtransmitir menos TB para 

contatos próximos do que HIV negativos, possivelmente por terem menos bacilos no 

escarro, tossir menos e formar menos cavidades pulmonares. Esses pacientes 

coinfectados apresentam, em geral, maisformas extrapulmonares e doença grave, com 

diminuição do tempo de vida. Portanto o HIV não é fator de risco para disseminação da 

TB na população geral, mas pode aumentar a incidência e a gravidade dessa doença em 

indivíduos imunocomprometidos(Kwan & Ernst 2011). 

 

Segundo a literatura, os sintomas mais comuns de TB em HIV-positivos são, em 

geral, febre (88%), perda de peso (79%)e tosse (79%) com pelo menos seis semanas de 

duração. Estudo prospectivo, publicado recentemente por Cain et al. (2010), buscou 

desenvolver, para locais de recursos limitados, um algoritmo de diagnóstico clínico, 

baseado em evidências, dirigido a pacientes coinfectados. A presença de pelo menos três 

sintomas foi mais sensível para o diagnóstico de TB em pacientes com HIV do que 

apenas tosse por mais de três semanas. Nesse estudo, a tosse por mais de três semanas 

como critériodiagnósticoisolado deixou de diagnosticar cerca de 50% dos casos de TB 

em HIV-positivos. Os sintomas mais comuns, que poderiam fazer parte de um algoritmo 

diagnóstico, são: tosse de qualquer duração, febre de qualquer duração, sudorese 

noturna por mais de três semanas nas últimas 4 semanas ou perda de apetite de qualquer 

duração nas últimas quatro semanas (Cain et al. 2010). 

 

A infecção pelo HIV aumenta o risco de adoecimento por TB, mesmo em 

pacientes sob TARV. Pacientes HIV-positivos têm menor rendimento da pesquisa de 

BAAR no escarro, maior prevalência de TB extrapulmonar e maior incidência de 

TBMDR. Assim, além de realizar a pesquisa de BAAR, devem-se solicitar exames de 
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culturas no escarro e TST (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 

2010d). 

 

No estudo de Cain et al. (2010), poucos pacientes HIV-positivos tiveram 

baciloscopia positiva. TB doença foi incomum quando pacientes apresentavam duas 

baciloscopias negativas, radiografia de tórax normal e linfócitos TCD4 > 350 

células/mL. Cultura de escarro foi padrão-ouro para diagnostico de TB, mesmo em 

pacientes assintomáticos. 

 

Em estudo realizado por Oni et al. (2011) na Cidade do Cabo, África do Sul, 

encontrou-se alta prevalência de TB subclínica em pessoas HIV-positivas. Os resultados 

sugerem que em locais de alta prevalência de HIV e TB deve-se solicitar cultura de 

escarro para pesquisa de TB, independente de sintomas, mediante diagnóstico de HIV, 

principalmente em pacientes com PPD positivo, longa história de infecção pelo HIV e 

baixa contagem de linfócitos TCD4.  

 

Um estudoretrospectivo realizado em Uganda concluiu que pacientes com TB e 

HIV tinham 3 vezes mais risco de morte do que pacientes com HIV sem TB quando a 

contagem de linfócitos TCD4 era maior que 200 células/mL, entretanto não houve 

diferença de mortalidade entre pacientes que apresentavam imunodeficiência 

avançada(linfócitos TCD4 menor que200 células/mL) (Whalen et al. 2000, citado por 

Kwan & Ernest 2011). 

 

Segundo vários estudos publicados, a imagem radiológica pulmonar em 

pacientes com linfócitos TCD4 > 350 células/mL é similar à da população em geral. A 

formação da cavitação está relacionada ao nível de CD4. Quando menor que 200 

células/mL os achados radiológicos costumam ser atípicos, como infiltrado em lobo 

médio ou inferior, derrame pleural, adenopatia mediastinal e radiografia de tórax 

normal(Kwan & Ernst 2011). 
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1.3.4 Tratamento da infecção pelo HIVno coinfectado por Mtb 

 

O guia estadunidense para Prevenção e Tratamento de Infecções Oportunistas 

em Infectados pelo HIV, do CDC, recomenda uma busca ativa da TB em todos os 

pacientes HIV-positivos. Os pacientes devem ser testados para infecção por TB através 

de dois métodos, o teste cutâneo (TST) e a dosagem de IFNγ específica contra o 

Mtb(IGRAs), no momento do diagnóstico do HIV. Nos pacientes com teste positivo, 

deve-se realizar radiografia de tórax e, caso haja alterações na radiografia e/ou história 

de procedência de área endêmica e/ou o paciente seja sintomático, recomenda-se exame 

direto e cultura de três amostras de escarro (Centers for Disease Control and Prevention 

2011). 

 

O Brasil segue as orientações da OMS, que recomenda busca ativa de TB em 

HIV-positivos sintomáticos respiratórios com tosse por mais de três semanas. Porém, 

como os pacientes com Aids e TB são menos sintomáticos, vários podem não ter a TB 

diagnosticada (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância e Saúde 2010d). 

 

O tratamento da TB latente é controverso. Quando iniciar e qual o melhor 

regime ainda é muito discutido. Estudo randomizado, publicado por Martinson et al. 

(2011), testou adultos HIV-positivos sem TARV com média de linfócitos TCD4 de 484 

células/mL na África do Sul. Quatro regimes de tratamento de TB latente foram 

administrados: rifapentina mais H, uma vez por semana durante três meses; R mais H 

duas vezes por semana durante três meses; H uma vez ao dia durante seis anos; e H uma 

vez ao dia durante seis meses. O estudo concluiu que não houve diferença significativa 

entre nenhum dos regimes e, ainda, que o regime que administrou apenas H teve melhor 

adesão e não pareceu apresentar maior seleção de multirresistência (Martinson et al. 

2011). 

 

Outro estudo randomizado, duplo cego, foi realizado em Botswana, na África, 

com pacientes HIV-positivos com média de linfócitos TCD4 de 330 células/mL, dos 

quais 47% iniciaram TARV durante o estudo. Os autores compararam H profilática para 

tratamento de TB latente por 6 meses versus 36 meses de tratamento, ambos em regimes 

contínuos. O estudo concluiu que o tratamento de 36 meses foi mais eficaz em prevenir 

TB doença em coinfectados em área com alta endemicidade de TB. Observou-se 
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redução na incidência de TB doença em aproximadamente 50% dos pacientes que 

receberam 36 meses de H quando comparada à dos que receberam apenas 6 meses 

(Samandari et al. 2011). 

 

A TARV é associada à diminuição da incidência de TB. Em estudo de (Lawn et 

al. 2011), a incidência de TB diminuiu durante os primeiros 5 anos de TARV, passando 

de 3,35/100 pessoas/ano para 1,01/100 pessoas/ano, em estudo realizado na África do 

Sul. Mesmo com TARV, porém, a incidência de TB em HIV-positivos continua duas 

vezes maior do que na população sem HIV. Esse autor também constatou que realizar 

uma busca mais intensiva por TB nos primeiros 4 meses de TARV diminuiu o 

adoecimento por TB cerca de 2 vezes. 

 

Dados de estudos de Narayanan et al. (2010), na Índia, país endêmico para TB, 

mostram que a maioria das recorrências de TB após tratamento correto foi por nova 

infecção exógena em pacientes HIV positivos (88%) e por reativação endógena em HIV 

negativos (9%). 

 

Estudo publicado por Van Rie et al. (2011), realizado em Johanesburgo, África 

do Sul, sobre a incidência de TB precoce (menos de seis meses de TARV) ou tardia 

(mais de seis meses de TARV), mostrou um risco de 10% de ocorrer TB doença nos 

primeiros quatro anos de TARV, uma taxa de incidência de 4,2 casos por 100 

pessoas/ano. A maior taxa de incidência (21,7 por 100 pessoas/ano) foi observada nos 

primeiros três meses de TARV entre pessoas com contagem de linfócitos TCD4 abaixo 

de 50 células/mm3. Baixo nível linfócitos TCD4 basal, anemia e baixo índice de massa 

corporal foram fatores de risco para incidência de TB precoce. Baixa contagem de 

linfócitos TCD4 no momento do diagnóstico da TB, baixo índice de massa corporal no 

momento do diagnóstico da TB, anemia e alta CV foram fatores de risco para TB tardia. 

 

Em estudo de Karim et al. 2010, realizado em Durban, África do Sul, o início da 

TARV durante o tratamento da TB em pacientes com Aids melhorou a sobrevida e 

diminuiu a mortalidade em 56% (hazard ratio= 0,44) quando comparado ao início 

TARV após completação do tratamento da TB, independentemente do nível de CD4.  

Todos apresentavam linfócitos TCD4 < 500 células/mm3. 
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A OMS recomenda TARV aos pacientes com TB pulmonar e extrapulmonar com 

linfócitos TCD4 abaixo de 350 células/mm3. A TARV em pessoas que vão iniciar 

tratamento para TB requer algumas considerações no manejo: interação entre R e 

INNTR e IP; síndrome inflamatória de reconstituição imune (SIRI); toxicidade da 

sobreposição de várias drogas; e aderência ao tratamento. Deve-se priorizar o 

tratamento da TB.  

 

A Tabela 1 sumariza as recomendações de tratamento pelo MS-Brasil em 

pacientes coinfectados. 

 

Tabela 1. Indicações de TARV em pacientes coinfectados por HIV e Mtb[de acordo 

com o Ministério da Saúde (2010d)] 

Nível de CD4  Início do tratamento TB Início de TARV 

< 350 células/mm3 Momento 0 2 a 8 semanas depois 

> 350 células/mm3 Momento 0 
Completar o tratamento de 

TB e realizar novo CD4 

HIV = vírus da imunodeficiência humana; Mtb = Mycobacterium tuberculosis; TARV = 

terapia antirretroviral; TB = tuberculose. 

 

 

A OMS recomenda iniciar TARVatéoito semanas após o início do tratamento da 

TB. Em estudo clínico randomizado, o Cambodia Early versus Late Introduction of 

Antiretroviral Drugs (CAMELIA), citado por Anandaiah et al. (2011), mostrou-seuma 

redução de 33% na taxa de mortalidade de pacientes do início do tratamento da 

TBversusaqueles que iniciaram TARV após oito semanas tratamento da TB. Todos 

apresentaram CD4 menor que 200 células/mm3(Anandaiah et al. 2011). 

 

O tratamento padrão recomendado pela OMS valida a associação de dois INTR 

e um INNTR, sendo o efavirenz a opção preferida, pois a interação com R é mais fácil 

de manejar. Seu uso, porém, é restrito em gestantes ou mulheres com potencial de 

engravidar, pelo risco de teratogenicidade; nesses casos, a Nevirapina é uma alternativa.  
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A SIRI pode ocorrer em cerca de 30% dos pacientes que iniciam TARV, desde os 

cinco primeiros dias até três meses após o início da terapia. Apresenta-se como piora 

clínica principalmente em pacientes com nível de linfócitos TCD4 muito baixo (World 

Health Organization 2010). 

 

A TBMDR (tuberculosemultirresistente)tem emergido como uma epidemia 

global resultante de uma grande deficiência nos programas e manejo de ações contra 

TB. Aproximadamente 425 mil casos de TBMDR ocorrem anualmente, representando 

aproximadamente 5% da taxa anual de TB (Wells et al. 2007). 

 

A OMS estima que cerca de 50 mil casos de TBXDR emergem anualmente, 

sendo 30 mil entre os casos nunca tratados e 20 mil entre previamente tratados (World 

Health Organization 2010). 

 

O tratamento inadequado poderá selecionar cepas resistentes. Essas cepas podem 

tornar-se MDR (TBMDR secundária) e, eventualmente, ser transmitidas para os 

contatos, que teriam TBMDR primária. As cepas XDR emergem de forma semelhante. 

Um paciente que não responder a um regime de primeira linha e seguir um esquema de 

segunda linha com drogas inadequadas poderá selecionar cepas XDR (TBXDR 

secundária), as quais poderiam ser transmitidas aos contatos, ocasionando casos de 

TBXDR primária (Araujo-Filho et al. 2008). 

 

Como o HIV gera um maior número de TBMDR, a frequência de casos 

resistentes entre casos novos pode aumentar. O HIV tem sido associado à transmissão 

de TBMDR em maior escala em vários países. A Índia tem 1,7 milhões de pessoas 

coinfectadas por TB e HIV, e uma taxa de multirresistência de 2 a 5%(Dye et al. 2002). 

 

As estatísticas mais alarmantes de TB/HIV ocorrem na África. Ainda assim, a 

ligação entre HIV e resistência às drogas antirretrovirais pode ter maior importância 

epidemiológica em outras regiões, como em partes da Ásia e da Europa oriental, onde a 

resistência é firmemente estabelecida, podendo-se aventar, portanto, que o número de 

pessoas infectadas com o HIV e TBMDR seja maior(Dehne et al. 2000). 
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2 JUSTIFICATIVA 

A TB é uma das principais doenças relacionadas com a infecção pelo HIV e é 

responsável por alta porcentagem de óbitos no mundo. Os estudos sobre o perfil clínico 

dos pacientes coinfectados por HIV e Mtb no Brasil e em Goiás são escassos.  

 

Faz-se necessário, inicialmente, um estudo que caracterize os pacientes 

coinfectados por TB/HIV para que se possa avaliar os possíveis riscos e fatores de 

impacto de uma doença sobre a outra e o desfecho dessa coinfecção. 

 

Os resultados poderão contribuir para uma melhor compreensão da coinfecção 

TB/HIV, possibilitando a criação de estratégias que objetivem a prevenção da 

coinfecção e a melhora do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento da também. 

Tal estratégia, finalmente, impactaria positivamente no tratamento da Aids.  

 



 

40 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar o perfil dos pacientes coinfectados pelo HIV e Mtb no HDT/HAA, 

na cidade de Goiânia, estado de Goiás, no período de 2008 a 2009. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar a incidência da infecção pelo HIV em pacientes diagnosticados com 

TB nessa instituição. 

- Caracterizar clinicamente o paciente portador da coinfecção TB/HIV. 

- Caracterizar laboratorialmente o paciente portador da coinfecção TB/HIV. 

- Caracterizar radiologicamente o paciente portador da coinfecção TB/HIV. 

- Avaliar a influência da infecção pelo HIV na apresentação clínica, 

laboratorial e radiológica da TB. 

- Avaliar a letalidade da coinfecção TB/HIV. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Grupos de estudo 

 

O estudo foi realizado no HDT/HAA, Goiânia (GO), no período de 01 de janeiro 

de 2008 a 31 de dezembro de 2009.  

 

O HDT, como unidade de referência, concentra o acompanhamento de mais de 

50% dos casos de infecção pelo HIV/Aids no estado de Goiás, e é responsável pelo 

diagnóstico de, aproximadamente, 40% do casos novos de TB na cidade de Goiânia. 

Desenhou-se um estudo coorte retrospectivo, obtendo-se as informações por meio de 

revisão de prontuários dos pacientes, após aprovação pelo comitê de ética do hospital 

(protocolo número 036/2010 – anexo 1). 

 

Foram avaliados, em 2008 e 2009, todos os casos de coinfecção TB/HIV 

diagnosticados e notificados na instituição. Como grupo controle, selecionaram-se 

portadores de TB soronegativos para o HIV (pareamento 1:1). O tempo de seguimento 

avaliado foi de um ano após o diagnóstico de TB. 

 

As variáveis avaliadas foram idade, sexo, raça, data do diagnóstico do HIV, data 

do diagnóstico da TB, sítio da doença (pulmonar ou extrapulmonar), TST, pesquisa de 

BAAR no escarro (ou outra amostra biológica), cultura e teste de sensibilidade do Mtb, 

dosagem de albumina, dosagem de hemoglobina, nível de leucócitos totais, nível de 

linfócitos TCD4+ (CD4), nível de linfócitos TCD8+(CD8), CV HIV-1 e aspecto 

radiológico pulmonar. 

 

Para a avaliação do desfecho, foram utilizados exames laboratoriais e 

radiológicos. 
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4.2 Critérios de inclusão 

 

- Pacientes com diagnostico da TB ativa, pulmonar e/ou extrapulmonar, 

baseado em critério clínico, radiológico e/ou laboratorial, baciloscopia e/ou 

cultura positiva, ou decisão do médico assistente de iniciar tratamento para 

TB. 

- Pacientes com infecção pelo HIV/Aids foram diagnosticados de acordo com 

os  critérios adotados pelo MS (2008b). 

 

 

4.3 Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram ter idade inferior a 18 anos e ser gestante, 

lactante, e indígena. 

 

 

4.4 Critérios de pareamento 

 

Os critérios de pareamento foram sorologia para HIV, ano do diagnóstico da TB, 

sexo e idade. 

 

 

4.5 Definições  

 

- TST: consiste na injeção intradérmica de 0,1 mL de PPDno terço médio da 

face anterior do antebraço esquerdo. A leituradeve ser realizada 48 a 72 horas 

após a aplicação, e consiste na medida do enduramento formado no local da 

injeção: se maior que 10 mm, positivo; no paciente com HIV/Aids o 

enduramento é considerado positivo quando maior que 5 mm. 

- Cura: paciente com baciloscopia negativa após o término do tratamento da 

TB. 

- Morte por TB: paciente que morre durante o tratamento da TB. 

 

 



43 
 

4.6 Análise estatística 

 

Para a análise estatística dos dados empregou-se o programa EpiInfo® versão 

3.5.3 (CDC, Atlanta, GA, EUA). Foram determinadas as frequências e proporções para 

as variáveis categóricas, bem como medianas, médias e desvios-padrão para as variáveis 

contínuas. As médias e medianas foram comparadas utilizando-se o teste t de Student. 

As proporções foram analisadas com o teste qui-quadrado ou exato de Fisher quando 

pertinente. Significância estatística foi definida como p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

Em 2008 e 2009 foram notificados 283 casos de TB no HDT/HAA, sendo que 

destes, 67 pacientes (23,6%) eram coinfectados pelo HIV, 76 (26,8%) eram 

soronegativos para HIV, e 140 pacientes (49,4%) não realizaram sorologia de HIV. 

Foram incluídos neste estudo todos os pacientes coinfectados com TB/HIV entre 2008 e 

2009. Entre os 67 casos de coinfectados, três pacientes foram excluídos por seus 

prontuários não haverem sido encontrados, e três pacientes por crescerem em material 

biológico outros tipos de Mycobacterium que não o Mtb.No grupo controle, 17 

pacientes foram excluídos para que os grupos ficassem equiparados entre sexo e idade; 

dois indígenas e três crianças foram excluídos em obediência aos critérios de exclusão 

do estudo. Portanto, restaram 115 pacientes, sendo 61 no grupo caso (TB/HIV) e 54 no 

grupo controle (TB). O Fluxograma 2 abaixo resume a seleção de pacientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 2. Seleção de pacientes do estudo 
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Não houve diferenças significativas entre os grupos estudados quanto a sexo e 

idade (Tabela 2). O sexo masculino foi o mais frequente nos dois grupos: 75,4 e 85,2%, 

nos grupos caso e controle, respectivamente. A média de idade foi muito similar nos 

dois grupos (37 anos entre os coinfectados e 40 anos no grupo controle). No grupo de 

coinfectados, o diagnóstico de TB foi estabelecido de forma microbiológica 

(baciloscopia de material biológico ou cultura) em 73,8% dos casos, de forma clínica 

em 19,7%, e por método histológico em 6,6% dos casos. No grupo controle, o 

diagnóstico foi estabelecido de forma microbiológica em 79,6% dos casos, clínica em 

18,5%, e histológica em 1,9% dos casos.  

 

Tabela 2. Características dos pacientes coinfectados por Mtb e HIVno HDT/HAA – 

2008/2009 

 Pacientes coinfectados 
TB/HIV 
(n = 61) 

Pacientes TB 
soronegativos para 

HIV (n = 54) 

 
 

p 
Idade* (anos) 37,1 (22-80) 40,1 (22-90) 0,20† 

Sexo, n (%)    

Feminino 15 (24,6) 8 (14,8) 
0,14‡ 

Masculino 46 (75,4) 46 (85,2) 

Forma clínica de TB, n (%)    

Pulmonar  31 (50,8) 34 (63,0) 0,13§ 

Disseminada 20 (32,8) 5 (9,3) 0,001§ 

Pleuropulmonar  5 (8,0) 8 (14,8) 0,20§ 

Linfonodal 3 (4,9) 1 (1,9) 0,35§ 

SNC 1 (1,6) 5 (9,3) 0,07§ 

Intestinal  1 (2,3) 0 0,53§ 

Óssea  0 1 (1,9) 0,46§ 

Sinais e sintomas, n (%)    

Febre de qualquer duração 48 (78,6) 40 (74) 0,21‡ 

> 3 semanas 33 (68,7) 34 (85) 0,23‡ 

Tosse de qualquer duração 42 (68,8) 45 (83,3) 0,03‡ 

> 3 semanas 31 (73,8) 33 (73,3) 0,45§ 

Dispneia  29 (47,5) 31 (57,4) 0,10‡ 
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Perda de peso 40 (65,6) 44 (81,5) 0,02‡ 

Inapetência  30 (49,2) 15 (27,8) 0,010‡ 

Diarreia  21 (34,4) 1 (1,9) <0,001§ 

Monilíase oral 17 (27,9) 3 (5,6) 0,001§ 

HIV = vírus da imunodeficiência humana; HDT/HAA = Hospital de Doenças Tropicais 
Anuar Auad; Mtb = Mycobacterium tuberculosis; SNC = sistema nervoso central; 
TARV = terapia antirretroviral; TB = tuberculose. 
* Valor expresso como mediana (mínimo-máximo). 
† teste t de Student . 
‡ teste qui-quadrado. 
§ teste exato de Fisher. 

 

A TB pulmonar foi a forma clínica mais frequentemente encontrada nos dois 

grupos, correspondendo a 56,5% de todos os casos (50,8% entre os coinfectados e 63% 

no grupo controle). As outras formas foram: disseminada (32,8% entre os coinfectados e 

9,3% no grupo controle), pleuropulmonar (8,2% entre os coinfectados e 14,8% no grupo 

controle), SNC (1,6% entre os coinfectados e 9,3% no grupo controle), linfonodal (4,9% 

entre os coinfectados e 1,9% no grupo controle), intestinal (só encontrada no grupo dos 

coinfectados, 1,6%) e óssea (só encontrada no grupo controle, 1,9%). A TB disseminada 

foi mais comum no grupo de coinfectados [risco relativo (RR) 4,7; intervalo de 

confiança de 95% (IC95%) 1,64-13,85).  

 

Os sintomas e sinais clínicos foram muito semelhantes nos dois grupos (Tabela 

2), sendo inapetência (RR 12; IC95% 1,3-108,9), diarreia (RR 21; IC95% 2,5-173,1) e 

monilíase oral (RR 6; IC95% 1,4-24,2) mais frequentes no grupo dos coinfectados, com 

significância estatística. A febre foi o sintoma prevalente no grupo coinfectado (78,7%), 

seguido de tosse (68,9%), perda de peso (65,6%), e inapetência (49,2%). No grupo 

controle a tosse (83,3%) e a perda de peso (81,5%) foram os sintomas mais frequentes, 

seguidos de febre (74,1%), dispneia (50,3%) e inapetência (27,8%). 

 

Cinquenta e cinco pacientes (90,2%) do grupo dos coinfectados e 51 (94,4%) do 

grupo controle realizaram radiografia de tórax, sendo que o achado mais frequente foi 

infiltrado bilateral, com 51,8% no grupo coinfectados e 51% no grupo controle, que 

correspondeu a infiltrado intersticial (10 e 3,9%), alveolar (23,2 e 33,3%) ou miliar 

(21,4% e 13,7%). A presença de cavitação foi menos frequente no grupo coinfectado, 
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apenas três casos, quando comparada aos onze do grupo controle (RR 0,20; IC95% 

0,05-0,78); 17,9% dos pacientes coinfectados e 9,8% do grupo controle apresentaram 

radiografia de tórax normal. 

 

A Tabela 3 descreve as apresentações radiológicas nos grupos de estudo. 

 

Tabela 3.Características radiológicas dos pacientes coinfectados por Mtb e HIV no 

HDT/HAA – 2008/2009 

 Pacientes coinfectados 

TB/HIV 

(n = 61) 

Pacientes TB 

soronegativos para 

HIV (n = 54) 

 

 

p 

Radiografia tórax, n (%)    

Infiltrado bilateral 17/55 (51,8)  18/51 (51) 0,46* 

Infiltrado unilateral 9/55 (16,1)  15/51 (29,4) 0,053* 

Derrame pleural 6/55 (15) 6/51 (15,8) 0,31* 

Normal 10/55 (17,9) 5/51 (9,8) 0,17† 

Doença cavitária, n (%)    

Sim  3/55 (5,4) 11/51 (21,6) 
0,013† 

Não 53/55 (94,6) 40/51 (78,4) 

HIV = vírus da imunodeficiência humana; HDT/HAA = Hospital de Doenças Tropicais 
Anuar Auad; Mtb = Mycobacterium tuberculosis; TB = tuberculose. 
 

A baciloscopia direta foi solicitada em 91% dos casos do grupo coinfectado e 

92% dos casos no grupo controle, e foi positiva em 73,2 e 80% dos casos, 

respectivamente. Os fluidos biológicos usados para realizar as baciloscopias foram 

escarro líquido pleural, liquor, urina e líquido sinovial.  

 

Exames de cultura de material biológico foram solicitados em 75,4% no grupo 

de coinfectados, com positividade de 39%; no grupo controle foram solicitados em 

57,5%, com positividade de 26,7%. Embora se tenha observado maior positividade no 

grupo coinfectados, não houve significância estatística (RR 1,76; IC95% 0,64-4,81) 

(Tabela 4). Em apenas 1 (1,7%) paciente do grupo coinfectados e em 5 (9,3%) do grupo 

controle fez-se teste de sensibilidade para os antituberculostáticos; foi encontrado um 

caso de resistência à H no grupo controle.  
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Tabela 4.Características radiológicas e laboratoriais dos pacientes coinfectados por Mtb 

e HIV HDT/HAA – 2008/2009 

 Pacientes coinfectados 

TB/HIV  

 (n = 61) 

Pacientes TB 

soronegativos para 

HIV (n = 54) 

 

 

p 

Baciloscopia (BAAR), n (%)     

Positivo  41/56 (73,2) 40/50 (80) 
0,21* 

Negativo  8/56 (26,8) 8/50 (20) 

Cultura para Mtb, n (%)    

Positivo 18/46(39,1) 8/30(26,7) 
0,13* 

Negativo  28/46 (60,9) 22/30 (73,3) 

TST, n (%)     

Positivo 16/25 (63,5) 7/14 (50) 
0,20* 

Negativo  9/25 (37,5) 7/14 (50) 

Albumina (g/dL), n (%)     

< 3,5  37/42 (88,1) 28/36 (77,8) 
0,18† 

> 3,5 5/42 (11,9) 8/36 (22,2) 

Hematócrito (%), n (%)     

< 30  44/61 (73,3) 17/52 (30,2) 
<0,01* 

> 31 16/61 (26,7) 36/52 (69,8) 

Hemoglobina (g/dL), n (%)     

< 10  44/61 (71,7) 17/52 (32,1) 
0,01* 

> 11 16/61 (28,3) 36/52 (67,9) 

Leucócitos (µL), n (%)     

< 3,500  8/59 (13,6) 4/53 (7,5) 0,23† 

3,501-11,999 42/59 (69) 32/53 (66,7)  

> 12,000 9/59 (15,3) 17/53 (32,1) 0,01* 

    

BAAR = bacilo álcool ácido resistente; HIV = vírus da imunodeficiência humana; 
HDT/HAA = Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad; Mtb = Mycobacterium 

tuberculosis; TB = tuberculose; TST = teste de sensibilidade à tuberculina. 
* teste qui-quadrado. 
† teste exato de Fisher. 
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A dosagem de albumina foi solicitada em 68 e 72% dos pacientes nos grupos 

coinfectados e controle, respectivamente, e foi abaixo de 3,5 g/L em 88,1% dos 

indivíduos coinfectados e em 77,8% nos indivíduos do grupo controle (Tabela 4).  

 

O hemograma foi o exame mais solicitado nos dois grupos;apenas dois pacientes 

do grupo controle não realizaram este exame. Os níveis de hematócrito e hemoglobina 

foram significativamente menores no grupo de coinfectados (RR 5,82; IC95% 2,58-13). 

Leucocitose foi mais prevalente no grupo controle, 15,3 versus 32,1% (RR 2,6 IC95% 

1,05-6,5), como mostra a Tabela 4. 

 

O TST foi realizado em 25 pacientes (40%) no grupo de coinfectados e em 14 

(28%) no grupo controle. A positividade do teste foi de 64% no grupo coinfectados e 

50% no grupo TB. Dentre os 16/25 pacientes TST-positivos (64%) no grupo 

coinfectados, quatro pacientes apresentavam doença ativa, e 12, doença latente. Todos 

os quatro pacientes coinfectados com TB ativa iniciaram tratamento: dois evoluiram 

para óbito e dois para cura. 33% dos pacientes (4/12) com doença latente não iniciaram 

o tratamento para TB latente, vindo a desenvolver TB doença em média seis meses após 

o teste; desses, 50% evoluíram para óbito, um apresentou piora, e um evoluiu para cura 

após seis meses de tratamento. 66%dos pacientes com TB latente (8/12) iniciaram o 

tratamento para doença latente, cinco completaram o tratamento, e apresentaram TB 

doença em média 5 anos depois; três não terminaram o tratamento para TB latente e 

evoluíram para TB doença em média 18 meses depois. Dentre os 14 pacientes do grupo 

controle, o TST foi realizado na investigação diagnóstica durante a internação no HDT 

(Tabela 4).  

 

O Fluxograma 3 sumariza a realização do TST no grupo de coinfectados. 
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Fluxograma 3. Realização do TST no grupo coinfectado por HIV e Mtb. 

 

O número de internações foi maior entre os pacientes coinfectados: 24 

coinfectados e 12 controles foram internados duas ou mais vezes (RR 0,45; IC95% 

0,19-1,02; p = 0,02). A média de duração das internações foi de 31,2 dias (variando de 0 

a 111) para o grupo de coinfectados e 20,9 dias (variando de 0 a 80) para o grupo 

controle, mostrando diferença estatística significativa (p = 0,033). 

 

A Tabela 5 demonstra o número de internações. 
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Tabela 5. Número de internações de pacientes coinfectados por Mtbe HIV no 

HDT/HAA – 2008/2009 

 TB/HIV-coinfected 

patients (n = 61) 

HIV-seronegative TB 

patients (n = 54) 

 

p 

Number of 

hospitalizations, n (%)  

   

0-1 26 (60,5) 32 (80) 
0,05* 

> 2 17 (39,5) 8 (20) 

HIV = vírus da imunodeficiência humana; HDT/HAA = Hospital de Doenças Tropicais 

Anuar Auad; Mtb = Mycobacterium tuberculosis; TB = tuberculose. 
* teste qui-quadrado. 

 
O desfecho no grupo coinfectados foi: 37,7% de cura; 13,1% abandono de 

tratamento; 6,6% transferência para outras unidades de saúde; 3,3% pioraram durante o 

seguimento de 1 ano; 1,6% melhoraram, porém não receberam alta por cura; e 39,3% 

morreram. No grupo controle, 42,6% dos casos foram curados; 5,6% apresentaram 

melhora clínica, porém não concluíram o tratamento; 14,8% abandonaram o tratamento, 

13% foram transferidos; e 18,5% morreram (Tabela 6). Observou-se, portanto, que a 

letalidade no grupo de coinfectados foi superior a do grupo TB (RR 2,8; IC95% 1,2-

6,7).  

 
Tabela 6. Desfecho dos pacientes coinfectados por Mtbe HIV no HDT/HAA – 

2008/2009 

 Coinfectados TB/HIV 

(n = 61) 

HIV-seronegative TB 

patients (n = 54) 

 

p 

Desfecho, n (%)    

Cura 23 (37,7) 27 (50) 0,09* 

Óbito 24 (39,3) 10 (18,5) 0,007* 

Abandono 8 (13,1) 6 (11,1) 0,37* 

Transferência 4 (6,6) 7 (13) 0,19† 

Melhora 1 (1,6%) 4 (7,4) 0,14† 

HIV = vírus da imunodeficiência humana; HDT/HAA = Hospital de Doenças Tropicais 
Anuar Auad; Mtb = Mycobacterium tuberculosis; TB = tuberculose. 
* teste qui-quadrado. 
† teste exato de Fisher. 



 

52 
 

 

Os óbitos foram predominantes entre os indivíduos do sexo masculino nos dois 

grupos, sendo que apenas dois óbitos entre os coinfectados eram do sexo feminino e 22 

do sexo masculino (RR 5,9; IC95%, 1,2-29). A média de idade dos pacientes que 

evoluíram para óbito foi de 39 anos. Porém, quando avaliou-se separadamente o grupo 

dos coinfectados, observou-se que a maioria dos óbitos ocorreu entre pacientes com 

média de 34 anos. 

 

Este estudo avaliou os níveis de CD4 apenas no grupo coinfectados, sendo que 

apenas 81,9% do grupo tinha contagens de CD4 disponíveis referentes ao momento do 

diagnóstico da TB. Encontrou-se uma média da contagem de CD4 de 175 células/mm3, 

com mínimo de 07 e máximo de 912 células/mm3(desvio-padrão = 204,3). A média da 

contagem de linfócitos TCD8+ (CD8) foi de 706,21 células/mm3, variando de 370 a 

2.559 células/mm3. O número de pacientes com CD4 abaixo de 200 células/mm3 foi de 

40/50 (80%). Quando se avaliou nível de CD4 acima de 350 células/mm3, observou-se 

apenas 7/50 pacientes (14%) com nível de CD4 acima de 350 mm3. O Fluxograma 4 

resume os achados dos níveis de CD4 em relação ao uso de TARV. 
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Fluxograma 4. Níveis de linfócitos TCD4 no grupo coinfectados por HIV e Mtb. 

 

Nos pacientes do grupo coinfectado com CD4 < 200 células/mm3, a TB 

extrapulmonar foi a forma clínica mais frequente com 21 casos (52,5%), e a pulmonar 

teve 19 casos (47,5%); comparado com pacientes do grupo coinfectados com CD4 > 

201 células/mm3com 2 casos (20%) de TB extrapulmonar e com 8 casos (80%) da 

pulmonar (RR 4,4 IC95% 0,8-23,4). Quando avaliou-se como ponto de corte CD4 < 350 

células/mm3, observou-se que a forma clínica mais frequente foi TB pulmonar (23 

casos), seguida da disseminada (15 casos), da linfonodal e da pleural (dois casos), e de 

apenas um caso de neurotuberculose. Já nos pacientes com CD4 maior que 350 

células/mm3, observaram-se cinco casos de TB pulmonar e um caso de linfonodal. 

 

Não houve diferença significativa em relação aos sinais e sintomas entre os 

grupos estratificados segundo o CD4 (CD4 < ou = 200 células/mm3
versus CD4 > 201 

células/mm3).  
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Entre os 44 pacientes coinfectados com anemia, hematócrito menor que 

30%e/ou hemoglobina menor que 10g/dL, 34 apresentavam contagem de CD4 < 350 

células/mm3 (RR 6,8 IC95% 1,08-42,7).  

 

Dos 61 coinfectados, 47 realizaram dosagem de CV plasmática do HIV; desses, 

78,7% apresentavam níveis acima de 400 cópias/mL, sendo a média de 100.681 

cópias/mL. Constatou-se que 83,8% dos pacientes com CD4 abaixo de 200 células/mm3 

apresentavam CV plasmática do HIVacima de 400 cópias/mL. 

 

Dentre os 61 indivíduos coinfectados, 13 apresentaram diagnóstico TB/HIV 

concomitante, nove estavam em vigência de imunossupressão avançada (níveis de 

linfócitos TCD4 < 200 células/mm3) e três não realizaram esse exame, sendo que oito 

evoluíram para óbito (62%) e cinco para cura (38%). Dentre os coinfectados, 42 

pacientes apresentaram TB após o diagnóstico de HIV; desses, 27 pacientes (75%) já 

estavam em vigência de imunossupressão avançada (níveis de linfócitos TCD4 < 200 

células/mm3), 16 evoluíram para cura (38%), oito abandonaram o tratamento, três foram 

transferidos, um melhorou e 14 morreram (33%). Seis pacientes apresentaram o 

diagnóstico de TB antes do diagnóstico do HIV, quatro apresentavam imunossupressão 

avançada, dois evoluíram para cura e dois morreram. 

 

Dentre os 61 pacientes coinfectados, 78% utilizaram TARV. Vinte e seis 

pacientescoinfectados (64%)tiveram o diagnóstico da TB após o início da TARV; esse 

intervalo variou de um mês a 12 anos, com uma média de 12 meses.Oito pacientes 

(30%) apresentaram TB nos primeiros 3 meses de TARV e, desses, 50% evoluíram para 

óbito; os outros 18 pacientes (70%) que apresentaram TB após os primeiro 3 meses de 

TARV, apenas três (16,7%) evoluíram para óbito (RR 0,13 IC95% 0,01-1,009; p = 

0,059). Vinte e dois pacientes (36%) tiveram diagnóstico de TB antes do início da 

TARV, sete pacientes (31%) iniciaram os antirretrovirais no primeiro mês de tratamento 

da também e 15 pacientes (69%), após o primeiro mês; não houve diferença 

significativa no número de óbitos entre esses pacientes. Dentre os 13 pacientes que não 

iniciaram TARV, quatro apresentavam níveis de linfócitos TCD4 < 200 células/mm3, um 

paciente apresentou contagem acima deste valor e o restante não realizou o exame; a 

taxa de óbito nesse grupo foi de 92,3%. O Fluxograma 5 sumariza o momento do 

diagnóstico da TB doença.  
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Fluxograma 5. Uso de TARV no momento do diagnóstico de TB 

 

Dentre os oito pacientes coinfectados que abandonaram o tratamento para TB, 

apenas um era do sexo feminino; dos sete abandonos no grupo controle, todos eram do 

sexo masculino. A média de idade entre os que abandonaram o tratamento da TB foi de 

35 anos no grupo coinfectados e 33 anos no grupo controle. 
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6 DISCUSSÃO 

A epidemia do HIV/Aids mudou a evolução e o prognóstico da TB no mundo. A 

TB pode acometer o paciente com HIV em qualquer momento do curso de sua doença, 

porém quando existe imunossupressão severa a TB pode apresentar-se de formas 

incomuns, subclinicamente ou com radiografia de tórax normal. Pacientes coinfectados 

com TB/HIV tendem a apresentar piores condições clínicas e laboratoriais que os 

doentes de TB com sorologia negativa para o HIV (Bendayan et al. 2010; Corbett et al. 

2003; Mugusi et al. 2009; Van Rie et al. 2011).  

 

Nossos achados foram condizentes com a literatura quanto à predominância do 

sexo masculino entre os pacientes com TB e nos coinfectados TB/HIV, concordando 

com Lacerda et al. (2009), que descreveram que 57,8% dos pacientes coinfectados com 

TB/HIV em Vitória (ES) eram do sexo masculino. Em estudo de Cheadeet al. (2009), 

sobre o perfil dos pacientes coinfectados no estado do Mato Grosso do Sul, constatou-se 

predomínio do sexo masculino na população estudada, na razão aproximada de 2,9 

homens para cada mulher. Estudos internacionais também confirmaram uma maior 

frequência do sexo masculino entre os casos de TB e HIV (Nakanjako et al. 2010). Este 

estudo mostrou uma razão de 3 homens para cada mulher (3:1) entre os coinfectados e 

de 5,7 homens para cada mulher (5,7:1) no grupo de TB sem HIV. Dados de 2010 do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) confirmam essa tendência 

em Goiás. A predominância do sexo masculino entre os casos de TB pode ser explicada 

por maior exposição dos homens à doença, produto das próprias características 

comportamentais do homem, e/ou por maior dificuldade de adesão ao tratamento. 

 

A faixa etária predominante nos dois grupos foi de 35 a 40 anos, concordando 

com estudos anteriores (Cheade et al. 2009; Morimoto et al. 2005), bem como com os 

dados do SINAN (Ministério da Saúde & Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 

2011).Esta corresponde a uma faixa etária em que o indivíduo está em plena atividade 
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laborativa e de produtividade, o que acaba prejudicando social e economicamente o 

indivíduo, a família e toda a sociedade. 

 

Neste estudo, a TB pulmonar foi a forma clínica mais frequente encontrada 

(56,5%). Observou-se maior proporção de casos de TB extrapulmonar no grupo de 

coinfectados (49% x 37%), o que está de acordo com a literatura (Bendayan et al. 2010). 

Segundo Kwan & Ernest (2011), pacientes HIV com TB em geral apresentam 

maisformasextrapulmonares e doença mais grave, com diminuição do tempo de vida. 

TB disseminada foi a segunda forma mais encontrada entre coinfectados, representando 

32,8% dos casos, porém não apresentou relação com o desfecho óbito. Bendayan et al. 

(2010) encontraram doença disseminada em 18% dos pacientes coinfectados em seu 

estudo. Em estudo de Klautau & Kuschnaroff (2005), encontrou-se maior frequência de 

doença disseminada e óbitos, assim como no estudo de Clevenbergh et al. (2010), no 

qual ocorreu alta prevalência de doença disseminada. Em Goiás, dados do SINAN 

mostram que, nos últimos cinco anos, a forma de TB pulmonar tem sido a mais 

frequente na população em geral, representando cerca de 81% dos casos em 2008 e 

82,8% dos casos em 2009 (Ministério da Saúde & Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde 2011). 

 

Os sintomas predominantes nos pacientes coinfectados TB/HIV investigados 

concordam com os descritos no estudo de Cain et al. (2010): febre, tosse, perda de peso 

e inapetência importantes, sintomas clínicos para se considerar no diagnóstico de TB.  

 

O TST deve ser realizado anualmente no paciente HIV/Aids, segundo 

orientações do MS do Brasil e recomendações internacionais (Ministério da Saúde & 

Secretaria de Vigilância em Saúde 2008b; World Health Organization 2010). Porém, 

nosso estudo apontou que ele foi realizado em apenas 25 pacientes (40%) com 

HIV/Aids que faziam acompanhamento no HDA/HAA, sendo que quatro pacientes 

estavam com TB doença no momento do teste.Além disso, recomenda-se que diante de 

um teste positivo a quimioprofilaxia seja instituída imediatamente; porém, a 

quimioprofilaxia foi realizada somente em 66% dos casos, e apenas 41% a concluíram, 

o que favorece o adoecimento e morte por TB nesta população.Tais dados nos levam a 

inferir também que o tratamento da TB latente influenciou o intervalo de tempo de 

desenvolvimento da TB doença, pois 5/12 pacientes completaram o tratamento para TB 
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latente e apresentaram TB doença em média 5 anos depois; 3/12 não terminaram o 

tratamento e evoluíram para TB doença em média 18 meses depois. 

 

Doença pulmonar bilateral foi a apresentação radiológica mais comum nos dois 

grupos (51,8%). Nota-se que 9,8% dos pacientes do grupo TB não apresentaram 

alterações radiológicas, enquanto que, no grupo coinfectados, esse número chegou a 

17,9%. È sabido que a formação da cavitação pulmonar está relacionada ao nível de 

CD4: quando <200células/mL, os achados radiológicos são atípicos ou mesmo sem 

alterações.Como o HAA/HDT recebe pacientes com TB grave, para internação e/ou 

tratamento de complicações, talvez isso justifique porque o padrão típico de infiltrado 

unilateral em lobo superior não tenha sido o mais prevalente no grupo TB. Doença 

cavitária foi encontrada em apenas três casos de paciente coinfectados, sendo que dois 

desses apresentavam contagem de linfócitos TCD4+acima de 200 células/mm3, dado 

que corrobora com o encontrado no estudo de Klautau & Kuschnaroff (2005). 

 

A pesquisa de BAAR em material biológico teve boa sensibilidade, com 

positividade média de 76% nos dois grupos, diferentemente do que apontou o estudo de 

Cain et al. (2010), onde poucos pacientes coinfectados apresentaram baciloscopia 

positiva. Já nos estudo de Clevenbergh et al. (2010), a maioria dos pacientes apresentou 

baciloscopia e cultura positiva.Supomos que, dentro do HDT/HAA, temos uma maior 

exaustão na solicitação de BAAR como rotina,e os pacientes chegam mais sintomáticos 

e graves para a internação. 

 

A cultura para Mtbapresentou positividade 1,4 vez superior no grupo coinfectado 

(39% x 26,7%), mostrando a importância da solicitação deste exame nos pacientes com 

HIV/Aids. O estudo de Bendayan et al. (2010) encontrou positividade de 61% no exame 

de cultura para Mtb.Cultura de escarro foi padrão ouro para o diagnóstico de TB em 

coinfectados, mesmo em pacientes assintomáticos (Cain et al. 2010).  

    

 

Pacientes coinfectados apresentaram maior frequência de anemia (hemoglobina 

menor que 10 g/dL e hematócrito menor que 30%, com um risco seis vezes maior (RR 

6,35) que no grupo controle, porém não houve relação com óbito. No estudo de Mugusi 

et al. (2009), hemoglobina baixa foi fator associado à letalidade. Em estudo de Van Rie 



59 
 

et al. (2011), anemia foi fator de risco para incidência de TB doença em pacientes 

recebendo TARV, tanto incidência precoce (< 6 meses) quanto tardia (> 6 meses) em 

relação ao início da TARV. 

 

Albumina menor que 3,4 g/dL foi predominante nos dois grupos, com uma 

média de 70% dos pacientes. Esse dado revela que os pacientes geralmente chegam ao 

serviço médico já em estado de desnutrição. Doença crônica é uma das causas de 

desnutrição e, associada a más condições de nutrição, agrava o quadro (Mugusi et al. 

2009). 

 

A média de duração das internações foi de 31,2 dias para o grupo de 

coinfectados e de 20,9 dias para o grupo TB, demonstrando diferença estatística 

significativa (p=0,033).A epidemia do HIV/Aids mudou a evolução e o prognóstico da 

TB no mundo (Corbett et al. 2003).Pacientes coinfectados com TB/HIV tendem a 

apresentar piorescondições clínicas e laboratoriais que os doentes de TB com sorologia 

negativa para o HIV (Mugusi et al. 2009). 

 

Os níveis de linfócitos TCD4 no grupo coinfectado apresentaram média de 175 

células/mm3; dessespacientes, 14% tinham CD4 >350 células/mm3 e 80% tinham CD4 

<200 células/mm3. A TB extrapulmonar foi a forma clínica mais frequente em pacientes 

com CD4 <200 (52,5%).Quanto menor os níveis de CD4, maior a susceptibilidade à TB 

doença em coinfectados, maior a ocorrência de TB extrapulmonar e maior a mortalidade 

(Diedrich & Flynn 2011). Em estudo de Van Rie et al. (2011), baixa contagem de CD4, 

baixo índice de massa corpórea, anemia e alta carga viral foram fatores de risco para 

TB. 

 

Neste estudo, observou-se frequência de cura da TB em coinfectados de 37,7%, 

índice abaixo do relatado por Lacerda et al. (2009), em que 62,3% dos pacientes 

estudados apresentaram cura da doença. Porém, Prado et al. (2011) encontraram cura 

em 48,5% dos pacientes TB/HIV no estado do Espírito Santo. Esses dados corroboram 

também a gravidade com que esses pacientes chegam no hospital. 

 

Em estudo de Clevenbergh et al. (2010) encontrou-se uma taxa de abandono de 

tratamento de 20% em pacientes coinfectados, ao passo que no estudo de Klautau 
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&Kuschnaroff (2005) foi encontrada uma taxa de abandono de 11%. Já no estudo de 

Lacerda et al. (2009), o índice de abandono de tratamento foi de 23,4%. Nosso estudo 

encontrou taxa de abandono de tratamento de 13% nos pacientes coinfectados, portanto 

dentro dos padrões observados. 

 

A letalidade no estudo foi alta, tanto no grupo coinfectados (39,3%) quanto no 

grupo controle (18,5%), encontrando-se um risco 2,8 vezes maior de morte no grupo 

coinfectado. A maioria dos pacientes coinfectados (80%) apresentava imunossupressão 

avançada (contagem de linfócitos TCD4 < 200 células/mm3), quando do diagnóstico da 

TB, o que contribuiu para uma evolução desfavorável. Não encontrou-se associação 

entre os níveis de linfócitos TCD4 e outras variáveis, provavelmente devido ao pequeno 

número de pacientes com contagem de linfócitos TCD4 maior que 200 células/mm3(10 

pacientes) quando comparado aos 40 pacientes com contagem de linfócitos TCD4 

menor que 200 células/mm3, não sendo possível realizar uma análise estatística 

confiável. Em estudo de Prado et al. (2011), 28,8% dos pacientes coinfectados 

evoluíram para óbito. Em metanálise realizada por Straetemans et al. (2010), pacientes 

HIV com TB tinham risco (hazard ratio) 1,8 vez maior de morrer quando comparados a 

pacientes HIV sem TB. Em relação ao uso de TARV no momento do diagnóstico de TB 

no paciente HIV/Aids, observamos que, dos 48 pacientes que a utilizaram, 25% 

evoluíram com óbito; já entre os 13 coinfectados que não utilizaram TARV, 92% 

morreram. 

 

Neste estudo, pacientes com TB disseminada apresentaram maior letalidade 

(36%) em relação às outras formas (27,8%) nos dois grupos, porém sem significância 

estatística (p = 0,21). Este achado concorda com a literatura, que cita maior letalidade 

nas formas extrapulmonares e disseminada de TB. 

 

Em estudo de coorte retrospectivo realizado nesta mesma unidade hospitalar no 

período de janeiro a dezembro de 1998, foram avaliados fatores de risco e preditores de 

não adesão ao tratamento em pacientes com TB. Dentre os 341 pacientes arrolados, os 

autores encontraram 61,8% de cura, 22,2% de abandono, 12% de óbito e 4% de falência 

terapêutica. Coinfecção foi encontrada em 10% dos casos (Rabahi et al. 2002). Observa-

se que após uma década não houve melhora nos índices de cura ou abandono e 

tampouco diminuição no número de óbitos em pacientes com TB. 
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Após esse estudo, alguns pontos foram considerados complicadores da 

assistência ao paciente com TB em no HAA/HDT. Em nossa busca de dados 

encontramos falhas no preenchimento dos prontuários clínicos, como por exemplo, 

ausência de dados como peso ao diagnóstico e altura, sendo este um problema comum 

ao lidarmos com dados secundários. Dos pacientes com TB diagnosticados na 

instituição, 49% não realizaram sorologia para HIV. Muitos pacientes abandonaram o 

tratamento da TB, e o hospital parece não dispor de estratégia de busca ativa eficaz 

desses pacientes. Tendo em vista os conhecimentos atuais, questionamos se o período de 

seis meses seria suficiente para se considerar como encerrados os casos de TB que 

fazem acompanhamento no HDT/HAA, com ou sem HIV/Aids. 

 

A TB é uma doença prevenível e curável, logo, plenamente controlável. No 

indivíduo com HIV/Aids, a TB pode alcançar elevada gravidade e letalidade, piorando o 

prognóstico de ambas as doenças. Dessa forma, ações que melhorem o diagnóstico, 

possibilitando diagnóstico precoce da doença, e que garantam o tratamento (DOT, busca 

ativa dos doentes), bem como a implementação das recomendações já existentes, tanto 

as do MS, como as de organismos internacionais como a OMS, podem contribuir para a 

melhoria dos percentuais de cura da doença e melhorar o prognóstico do HIV/Aids. 
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7 CONCLUSÕES 

- A incidência de coinfectados pelo HIV entre pacientes com TB no HDT/HAA 

nos anos 2008/2009 foi alta; 

- A coinfecção predominou em indivíduos masculinos, na quarta década de 

vida; 

- Pacientes coinfectados apresentaram TB pulmonar ou disseminada; 

- Pacientes coinfectados apresentaram anemia, desnutrição e baixos níveis de 

linfócitos TCD4; 

- Pacientes coinfectados apresentaram radiografia de tórax cominfiltrado 

pulmonar bilateral; cavitação pulmonar é evento raro. 

- Pacientes coinfectadosmorreram 2,8 vezes mais comparado à pacientes com 

TB sem HIV (18,5%).  
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8 RECOMENDAÇÕES E PERSPECTIVAS 

- Intensificar a solicitação do TST, observando a oportunidade de realizar no 

momento do diagnóstico do HIV e acompanhar sua viragem sorológica 

anualmente para o diagnóstico precoce e tratamento de TB latente. 

- Solicitar cultura para Mtb com teste de sensibilidade para todos os pacientes 

coinfectados HIV/Mtb no momento do diagnostico de TB doença, 

independente de sintomas, principalmente se o paciente apresentar TST 

positivo, longa história de infecção pelo HIV e baixa contagem de linfócitos 

TCD4.  

- Seguir as orientações do Manual de Recomendações para o Controle da 

Tuberculose no Brasil 2010, que recomenda aumentar o tempo de tratamento 

de TB latente nos pacientes coinfectados, de seis meses para nove meses. 

- Montar equipe multidisciplinar para o atendimento de pacientes coinfectados, 

que necessitam de uma maior atenção de todo o sistema de saúde, face a sua 

alta letalidade. 

- Solicitar testagem de HIV para todos os pacientes com TB na oportunidade 

do diagnóstico da doença. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética, TCLE 
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Anexo 2 - Fichas de investigação 

 

Formulário de investigação 1 - Coinfecção pelo Mycobacterium tuberculosis e vírus 

da imunodeficiência humana 

 

CASO TB + HIV 

 

� NÚMERO NA PESQUISA: ______________ 

� PRONTUÁRIO: _______________________ 

• IDENTIFICAÇÃO:___________________________________________________ 

• DATA DE NASCIMENTO: _______/________/_________ 

• IDADE AO DIAGNÓSTICO DE TB:___________________________ 

• SEXO: 1-(  ) F                                                     2-(  ) M 

• COR: 1- (  )BRANCO     2-(  )NEGRO     3-(  )PARDO      4-(  )AMARELO     5-(  

)IGNORADO 

• PROCEDÊNCIA:___________________________________________ 

• ALTURA:____________PESO:_________________ IMC:___________ 

• ESCOLARIDADE: 1-(   )1 GRAU    2-(  )2 GRAU    3-(  )SUPERIOR    

 4-(  )IGNORADO 

• DATA DIAGNÓSTICO HIV/SIDA:______________________ 

• DATA DIAGNÓSTICO TB:_____________________________ 

• INTERVALO DIAGNÓSTICO:_________________________MESES 

 

• FORMA DA TUBERCULOSE: 

1. (  )PULMONAR 

2. (  )LINFONODAL 

3. (  )SNC 

4. (  )PLEURAL 

5. (  )DISSEMINADA 

6. (  )OUTRAS_______________________________________________ 
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• SINTOMAS: 

  

1- SIM 

 

2- NÃO 

 

3- IGNORADO 

 

DURAÇÃO 

FEBRE     

TOSSE     

DISPNÉIA     

HEMOPTISE     

PERDA DE PESO     

SUDORESE NOT     

INAPETÊNCIA     

MONILÍASE ORAL     

OUTROS 

 

 

 

    

 

• DOENÇAS ASSOCIADAS:     1-(  )SIM                       2-(  )NÃO 

1-(  )NEUROTOXO  2-(  )NEUROCRIPTO   3-(  )PCP   4-(  )HISTOPLASMOSE 

 

• RADIOGRAFIA DE TÓRAX:     1-SIM(  )             2-(  )NÃO               

DATA:______________ 

1. (  )DOENÇA PULMONAR UNILATERAL NÃO CAVITÁRIA 

2. (  )DOENÇA PULMONAR UNILATERAL CAVITÁRIA 

3. (  )DOENÇA PULMONAR BILATERAL NÃO CAVITÁRIA 

4. (  )DOENÇA PULMONAR BILATERAL CAVITÁRIA  

5. (  )DOENÇA PULMONAR MILIAR  

6. (  )DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL 

7. (  )DERRAME PLEURAL 

8. (  )NORMAL 

9. (  )OUTROS 

• BACILOSCOPIA:      1-(  )SIM                2-(  )NÃO 

o MATERIAL:__________________________________________DATA:

________________ 
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1. (  ) - 

2. (  )+ 

3. (  )++ 

4. (  )+++ 

 

• CULTURA:      1-(  )SIM                    2-(  )NÃO 

o MATERIAL:_______________________________________DATA:___

_____________ 

o 1-(   )MTB                      2-(  ) NEGATIVA 

o TESTE DE SENSIBILIDADE: 

o 1-( )SIM       2-( )NÃO      

RESULTADO:_______________________________________ 

 

• ANATOMOPATOLÓGICO:      1-(  )SIM                    2-(  )NÃO 

o MATERIAL:_____________________________________________DA

TA:________________ 

1. (  ) PICG COM NECROSE COM BAAR 

2. (  ) PICG COM NECROSE SEM BAAR 

3. (  ) PICG SEM NECROSE COM BAAR 

4. (  ) PICG SEM NECROSE SEM BAAR 

5. (  ) PI INESPECÍFICO 

6. (  )OUTROS_______________________________________________ 

 

  

1- SIM 

 

2- NÃO 

 

          DATA 

 

      VALOR 

PPD     

CD4     

CD8     

CV     

ALBUMINA     

COLESTEROL     

HT/HB     

LEUCÓCITOS     
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TOTAIS 

PCR     

MUCOPROTEÍNA     

VHS     

 

• TRATAMENTO DE TB LATENTE (PROFILAXIA): 1-(  )SIM   2-(  )NÃO 

• DATA INÍCIO:___________________________________________ 

• DURAÇÃO:_____________________________________________DIAS 

 

• TRATAMENTO TB:1-(  )SIM                2-(  )NÃO               

o DATA 

INÍCIO:________________________DURAÇÃO:_________________

________DIAS 

o ESQUEMA: 1-(  )E1    2-(  )E1R    3-(  )E2      4-(  )EMR    5-(  )OUTRO 

______________________________________________________________________ 

 

• OUTRO TRATAMENTO TB:     1-(  )SIM                   2-(  )NÃO 

o ESQUEMA: 1-(  )E1        2-(  )E1R       3-(  )E2         4-(  )EMR     5-(  )OUTRO 

______________________________________________________________________ 

 

• TRATAMENTO HIV:1-(   )SIM                  2-(  )NÃO 

 

• INTERVALO ENTRE DIAGNOSTICO TB E INÍCIO 

TARV:___________________________MESES 

 

 

• ESQUEMA TARV: 

1. (  )Abacavir  300 mg   

2. (  ) Atazanavir: 200 mg /300 mg   

3. (  ) Darunavir 300 mg       

4. (  ) Didanosina: EC 250 mG. / EC 400 mg 

5. (  ) Efavirenz 200mg / 600MG   

6. (  ) Enfuvirtida 90mg/mL-ampola-inj.    
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7. (  ) Estavudina 30mg     

8. (  ) Etravirina 100mg       

9. (  ) Fosamprenavir 700mg    

10. (  ) Indinavir 400mg     

11. (  )Lamivudina 150mg   

12. (  ) Lopinavir/ritonavir 200+50 mg   

13. (  ) Maraviroque 150 mg. / 300 mg 

14. (  ) Nevirapina 200mg   

15. (  ) Raltegravir 400mg   

16. (  ) Ritonavir 100mg   

17. (  ) Saquinavir: 200mg  

18. (  ) Tenofovir  300 mg   

19. (  ) Zidovudina 100mg   

20. (  ) Zidovudina+Lamivudina: 300+150 mg   

 

• INTERNAÇÃO:1-(  )SIM                 2-(  )NÃO    

o NÚMERO:_________________________  

o DURAÇÃO:_______________________ 

 

• DESFECHO FINAL DO TRATAMENTO: 

1. (  ) CURA 

2. (  ) MELHORA 

3. (  )FALÊNCIA / PIORA 

4. (  ) PERDA SEGUIMENTO / ABANDONO 

5. (  ) TRANSFERÊNCIA 

6. (  ) ÓBITO* 

 

*OBS: Causa do óbito e outras relevâncias:__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Formulário de investigação 2 - Coinfecção pelo Mycobacterium tuberculosis e vírus 

da imunodeficiência humana 

 

CONTROLE TB 

 

� NÚMERO NA PESQUISA: ______________ 

� PRONTUÁRIO: _______________________ 

• IDENTIFICAÇÃO:___________________________________________________

_____________ 

• DATA DE NASCIMENTO: _________/__________/__________ 

• IDADE AO DIAGNÓSTICO:_______________________ 

• SEXO: 1-(  ) F                                                     2-(  ) M 

• COR: 1-(  )BRANCO    2-(  )NEGRO     3-(  )PARDO       4-(  )AMARELO     5-(  

)IGNORADO 

• PROCEDÊNCIA:_______________________________________________ 

• ALTURA:____________PESO:_________________ IMC:_________________ 

• ESCOLARIDADE: 1-(  )1 GRAU    2-(  )2 GRAU    3-(  )SUPERIOR     

4-(  )IGNORADO 

• DATA DIAGNÓSTICO TB:_____________________________________ 

 

• FORMA DA TUBERCULOSE: 

1. (  )PULMONAR 

2. (  )LINFONODAL 

3. (  )SNC 

4. (  ))PLEURAL 

5. (  )DISSEMINADA 

6. (  )OUTRAS________________________________________________ 

 

• SINTOMAS:  

  

1- SIM 

 

2- NÃO 

 

   IGNORADO 

 

   DURAÇÃO 

FEBRE     

TOSSE     
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DISPNÉIA     

HEMOPTISE     

PERDA DE PESO     

SUDORESE NOT     

INAPETÊNCIA     

MONILÍASE ORAL     

OUTROS 

 

 

 

    

 

 

• RADIOGRAFIA DE TÓRAX:1-SIM(  )         2-(  )NÃO               

DATA:__________________ 

1. (  )DOENÇA PULMONAR UNILATERAL NÃO CAVITÁRIA 

2. (  )DOENÇA PULMONAR UNILATERAL CAVITÁRIA 

3. (  )DOENÇA PULMONAR BILATERAL NÃO CAVITÁRIA 

4. (  )DOENÇA PULMONAR BILATERAL CAVITÁRIA  

5. (  )DOENÇA PULMONAR MILIAR  

6. (  )DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL 

7. (  )DERRAME PLEURAL 

8. (  )NORMAL 

9. (  )OUTROS 

 

• BACILOSCOPIA:      1-(  )SIM                2-(  )NÃO 

o MATERIAL:__________________________________________DATA:

________________ 

1. (  ) - 

2. (  )+ 

3. (  )++ 

4. (  )+++ 

 

• CULTURA:       1-(  )SIM                    2-(  )NÃO 
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o MATERIAL:________________________________________DATA:__

______________ 

o 1-(   )MTB                      2-(  ) NEGATIVA 

o TESTE DE SENSIBILIDADE: 

o 1-(  )SIM       2-(  )NÂO      RESULTADO:_______________________ 

 

• ANATOMOPATOLÓGICO:     1-(  )SIM                    2-(  )NÃO 

o MATERIAL:______________________________________________ 

o DATA:________________ 

1. (  ) PICG COM NECROSE COM BAAR 

2. (  ) PICG COM NECROSE SEM BAAR 

3. (  ) PICG SEM NECROSE COM BAAR 

4. (  ) PICG SEM NECROSE SEM BAAR 

5. (  ) PI INESPECÍFICO 

6. () OUTROS___________________________________________________________ 

 

 

  

1- SIM 

 

2- NÃO 

 

       DATA 

 

       VALOR 

PPD     

ALBUMINA     

COLESTEROL     

HT/HB     

LEUCÓCITOS TOTAIS     

PCR     

MUCOPROTEÍNA     

VHS     

 

• TRATAMENTO DE TB LATENTE (PROFILAXIA):1-(  )SIM    2-(  )NÃO 

• DATA 

INÍCIO________________________DURAÇÃO:______________________DIAS 

 

• TRATAMENTO TB:     1-(  )SIM               2-(  )NÃO               



81 
 

o DATA INÍCIO:___________________________  

o DURAÇÃO:_______________________DIAS 

o ESQUEMA: 

 1-(  )E1      2-(  )E1R      3-(  )E2         4-(  )EMR     5-(  )OUTROS_________________ 

 

• OUTRO TRATAMENTO TB:       1-(  )SIM                   2-(  )NÃO 

o ESQUEMA: 

     1-(  )E1     2-(  )E1R      3-(  )E2        4-(  )EMR     5-(  )OUTROS___________ 

 

 

• INTERNAÇÃO:              1-(  )SIM              2-(  )NÃO    

o NÚMERO:_______________________      DURAÇÃO:_________________DIAS 

 

 

• DESFECHO FINAL DO TRATAMENTO: 

1. (  ) CURA 

2. (  ) MELHORA 

3. (  )FALÊNCIA / PIORA 

4. (  ) PERDA SEGUIMENTO / ABANDONO 

5. (  ) TRANSFERÊNCIA 

6. (  ) ÓBITO*  

*OBS: Causa do óbito e outras relevâncias:______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Mycobacterium tuberculosis and human immunodeficiency virus coinfection in a 

tertiary care hospital in Midwestern Brazil 

 

Summary 

Infection with human immunodeficiency virus (HIV) increases the risk for tuberculosis 

(TB), being associated with higher mortality. This study aimed to characterize patients 

coinfected with Mycobacterium tuberculosis and HIV in a reference center for cases 

involving complications or drug resistance in TB. This retrospective cohort study was 

conducted at a Hospital for Tropical Diseases in the state of Goiás, Midwestern Brazil. 

Patients’ medical records were reviewed between January 2008 and December 2009. 

Sixty-one cases of TB/HIV coinfection were evaluated, and 54 HIV-seronegative TB 

cases were selected as controls. The prevalence of TB/HIV-coinfected patients in 

2008/2009 was 23%. Coinfection was more prevalent in men (75.4%), with mean age of 

37.1 years. Pulmonary disease (50.8%) was the most frequent clinical form of TB in 

coinfected patients, followed by disseminated disease (32.8%). Anemia, malnutrition 

and low levels of CD4 T lymphocytes were found in about 80% of coinfected patients. 

Bilateral pulmonary infiltrates were the most common radiographic finding in 

coinfected patients (51.8%), and pulmonary cavitation was the rarest event (5.4%). The 

mortality rate was 2.8 times higher in the TB/HIV-coinfected group (39.3%) than in TB 

patients without HIV (18.5%). Actions targeting the TB/HIV-coinfected population, 

based on national and international recommendations, are necessary to improve 

prognosis and outcomes in TB and HIV infection in the institution. 
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Riassunto 

L'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) aumenta il rischio per la 

tubercolosi (TB), associato a più elevata mortalità. Questo studio volto a caratterizzare i 

pazienti con coinfettati Mycobacterium tuberculosis e HIV in un centro di riferimento 

per i casi che coinvolgono complicazioni o resistenza ai farmaci in TB. Questo studio di 

coorte retrospettivo è stato condotto in un ospedale per le malattie tropicali nello stato 

del Goiás, in Brasile del Midwest. Cartelle cliniche dei pazienti sono stati esaminati dal 

gennaio 2008 al dicembre 2009. Sessantuno casi di coinfezione TB/HIV sono stati 

valutati e 54 casi di HIV sieronegativi TB sono stati selezionati come controlli. La 

prevalenza di pazienti coinfezione TB/HIV in 20082009 era 23%. Coinfezioni era più 

diffuso negli uomini (75,4%), con età media di 37,1 anni. Malattie polmonari (50,8%) 

erano la forma più frequente di clinica della TB in pazienti endoteliale, seguito da 

malattia disseminata (32,8%). Anemia, malnutrizione e bassi livelli di linfociti T CD4 

sono stati trovati in circa 80% dei pazienti endoteliale. Bilaterali infiltrati polmonari 

erano il ritrovamento radiografico più comune nei pazienti endoteliale (51,8%) e 

cavitazione polmonare è stato l'evento più raro (5.4%). Il tasso di mortalità era 2,8 volte 

superiore nel coinfezione TB/HIV gruppo (39,3%) rispetto ai pazienti affetti da TB 

senza HIV (18,5%). Targeting per la popolazione di coinfezione TB/HIV, in base alle 

indicazioni nazionali ed internazionali, le azioni sono necessarie per migliorare la 

prognosi e dei risultati in TB e HIV infezione nell'istituzione. 

 

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome; HIV; Mycobacterium tuberculosis; 

Tuberculosis. 
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Introduction 

About one-third of the world population is infected with Mycobacterium 

tuberculosis. Coinfection with human immunodeficiency virus (HIV) may increase the 

risk of developing tuberculosis (TB).[1,2]The risk for TB is twice as high in the first two 

years of HIV infection.[3] 

HIV is not a risk factor for spread of TB in the general population; however, it 

may increase the incidence and severity of TB in immunocompromised individuals, 

with disseminated, extra-pulmonary and/or atypical forms.[4] 

This study aimed to characterize the clinical, radiographic and laboratory profile 

of TB/HIV-coinfected patients attending a Hospital for Tropical Diseases in the state of 

Goiás, Midwestern Brazil, between 2008 and 2009.  

 

Patients and Methods 

This retrospective cohort study was conducted at a Hospital for Tropical 

Diseases in the state of Goiás, Midwestern Brazil, which is a reference center for cases 

involving complications or drug resistance in TB. The study was approved by the local 

Ethics Committee (Institutional Review Board-equivalent) and was conducted in 

accordance with the provisions of the Declaration of Helsinki. 

 

Patients 

Patients’ medical records were reviewed between January 2008 and December 

2009. All cases of TB/HIV coinfection diagnosed or reported in the institution were 

evaluated. HIV-seronegative TB patients were selected as controls (1 case: 1 control).  

Patients with a diagnosis of active pulmonary and/or extrapulmonary TB based 

on clinical, radiographic and/or laboratory criteria, positive smear and/or culture or 
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physician’s decision to start TB treatment were included in the study. Smear was 

performed on sputum, pleural fluid, cerebrospinal fluid (CSF), urine, and synovial fluid.  

Inclusion criteria for HIV infection/AIDS were based on the criteria adopted by 

the Brazilian Ministry of Health.[5] Patients aged < 18 years, pregnant women, nursing 

mothers and indigenous people were excluded from the study. 

The matching criteria for the control group were: HIV serological status, year of 

TB diagnosis, sex, and age. Cure was defined as smear-negative after completion of TB 

treatment. Death from TB was considered as that occurring during TB treatment. 

 

Variables of interest  

Information was collected on age, sex, weight, race, education level, date of HIV 

and/or TB diagnosis, and disease site (pulmonary or extrapulmonary TB). Laboratory 

variables included tuberculin skin test (TST), acid-fast bacilli (AFB) in sputum (or other 

biological sample), M. tuberculosis culture and sensitivity test, serum albumin, 

hemoglobin, total leukocyte count, CD4+ and CD8+ T lymphocyte levels, and HIV-1 

viral load. Pulmonary radiographic findings and data on therapeutic regimen for HIV 

and/or TB (drug and start date) were also analyzed. 

 

Statistical analysis 

Continuous variables were expressed as median, mean ± standard deviation (SD) 

and categorical variables as count and percentage. Comparisons between groups were 

performed using Student t test for continuous variables and the chi-square test or 

Fisher’s exact test for categorical variables. Data were analyzed using EpiInfo® version 

3.5.3 (CDC, Atlanta, Georgia). The level of significance was set at p <0.05.  
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Results 

In 2008/2009, 283 cases of TB were diagnosed or reported in the institution. Of 

these, 67 (23.6%) were TB/HIV-coinfected patients, 76 (26.8%) were HIV-seronegative 

TB patients, and 140 (49.4%) did not undergo HIV serological testing. Three TB/HIV-

coinfected patients were excluded because their medical records were missing and three 

because of growth of non-tuberculosis mycobacteria on culture; 22 HIV-seronegative 

TB patients were excluded to match groups for sex and age. The final sample was 

composed of 61 TB/HIV-coinfected patients (study group) and 54 HIV-seronegative TB 

patients (controls). 

The clinical characteristics of both groups are described in Table 1. The majority 

of patients were men (75.4% in the study group and 85.2% in the control group). 

Pulmonary TB was the clinical form of disease most frequently found in both 

groups, accounting for 56.5% of all cases. Disseminated TB was more common in 

coinfected patients (OR 4.7; 95%CI 1.64-13.85). Clinical signs and symptoms were 

similar between groups, but poor appetite, diarrhea and oral moniliasis were 

significantly more frequent in the coinfected group (p <0.05) (Table 1). 

Mortality was higher in TB/HIV-coinfected than in TB patients (OR 2.8; 95%CI 

1.2-6.7) (Table 2). The mean age of patients who died was 39 years. However, when the 

coinfected group was evaluated separately, most deaths occurred among patients aged 

around 34 years.  

Radiographic characteristics of both groups are described in Table 3. Chest 

radiography was performed in 55 (90.2%) coinfected patients and 51 (94.4%) controls. 

The most common radiographic finding was bilateral infiltrates (51.8% in coinfected 

and 51% in TB patients), corresponding to interstitial (10 and 3.9%), alveolar (23.2 and 

33.3%), or miliary (21.4 and 13.7%). 
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Table 4 describes laboratory findings for both groups. Regarding direct smear 

and culture tests, although higher positivity rates were observed in coinfected patients, 

the difference was not statistically significant (OR 1.76; 95%CI 0.64-4.81). Tests for 

sensitivity to anti-tuberculostatic agents were performed only in one (1.7%) TB/HIV-

coinfected patient and five (9.3%) TB patients. There was one case of isoniazid 

resistance in the TB group. 

Of 16/25 (64%) TST-positive coinfected patients, four had active TB and started 

treatment: one patient dropped out after two months and died; one was at critical 

condition at admission and died after three days of treatment; and two underwent a six-

month treatment and were cured. Twelve TST-positive coinfected patients had latent 

TB; of these, four did not start treatment and developed the disease about six months 

after testing: two died, one worsened, and one was cured after a six-month treatment. Of 

8/12 coinfected patients who started treatment for latent TB, five completed treatment 

(two were cured, one improved, and one worsened) and three did not complete 

treatment (one died, one dropped out, and one was cured after a six-month treatment). 

Complete blood count (CBC) was not performed only in two TB patients. 

Hematocrit and hemoglobin levels were significantly lower in coinfected patients (OR 

5.82; 95%CI 2.58-13). Leukocytosis was more prevalent in TB patients (15.3 vs. 32.1% 

in coinfected patients) (OR 2.6; 95%CI 1.05-6.5) (Table 4). 

The number of hospitalizations was higher among coinfected patients: 24 

coinfected and 12 TB patients were admitted two or more times (OR 0.45; 95%CI 0.19-

1.02; p=0.02) (Table 5). Mean length of hospital stay was 31.2 days (0-111 days) for 

coinfected and 20.9 days (0-80 days) for TB patients, with a statistically significant 

difference between groups (p=0.033).  
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This study evaluated CD4+ T lymphocyte levels only in TB/HIV-coinfected 

patients, and 81.9% of these patients had these data recorded at the time of TB 

diagnosis. Mean CD4 count was 175 cells/mm3 (7 to 912 cells/mm3; SD=204.3). Mean 

CD8 count was 706.21cells/mm3, ranging from 370 to 2,559 cells/mm3. A total of 40/50 

(80%) patients had CD4 <200 cells/mm3, and only 10 (20%) had CD4 counts above this 

value. Only 7/50 (14%) patients had CD4 >350 cells/mm3,which is the level currently 

recommended in the Manual of Recommendations for TB Control in Brazil[1] to start 

antiretroviral therapy (ART). 

Extrapulmonary TB was the most frequent clinical form of the disease in 

coinfected patients with CD4 <200 cells/mm3 – 21 (52.5%) vs. 19 (47.5%) pulmonary 

TB cases – compared to coinfected patients with CD4 >201 cells/mm3 – 2 (20%) vs. 8 

(80%) pulmonary TB cases (OR 4.4; 95%CI 0.8-23.4). Considering the cutoff point of 

CD4 <350 cells/mm3, pulmonary TB (23 cases) was the most frequent clinical form of 

the disease, followed by disseminated (15 cases), lymph node and pleural (2 cases 

each), and neurotuberculosis (only 1 case). In patients with CD4 >350 cells/mm3, there 

were 5 cases of pulmonary TB and 1 case of lymph node TB.  

There was no significant difference in signs and symptoms between groups 

stratified by CD4 (CD4 <200 vs. >201 cells/mm3).  

Of 44 coinfected patients with anemia (hematocrit <30% and/or hemoglobin <10 

g/dL), 34 had CD4 <350 cells/mm3(OR 6.8; 95%CI 1.08-42.7). 

Of 47 coinfected patients who underwent measurement of plasma HIV viral 

load, 78.7% had levels above 400 copies/mL (mean of 100,681 copies/mL). Also, 

83.8% of patients with CD4 <200 cells/mm3had plasma HIV viral load above 400 

copies/mL. 
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Of 13 coinfected patients with a concurrent diagnosis of TB/HIV, nine were on 

advanced immunosuppression (CD4 levels <200 cells/mm3), three did not undergo this 

test, eight died (62%), and five (38%) were cured. Of 42 patients with a diagnosis of TB 

after HIV, 27 (75%) were on advanced immunosuppression (CD4 levels <200 

cells/mm3), 16 (38%) were cured, eight dropped out, three were transferred, one 

improved, and 14 (33%) died. Six patients had a diagnosis of TB before HIV, four were 

on advanced immunosuppression, two were cured and two died.  

Forty-eight coinfected patients used ART; of these, 26 were diagnosed with TB 

after starting ART (from one month to 12 years, mean of 12 months). Of eight patients 

who started treatment within the first three months of ART, 50% died; of 18 patients 

who started treatment after the first three months of ART, only three (16.7%) died (OR 

0.13; 95%CI 0.01-1.009; p=0.059). Twenty-two (36%) patients were diagnosed with TB 

before starting ART, seven (31%) started using antiretrovirals in the first month of TB 

treatment and 15 (69%) after the first month, with no significant difference in mortality 

rates among these patients. Of 13 patients who did not start ART, four had CD4 levels 

below and one above 200 cells/mm3; the remaining patients did not undergo this test. 

Death rate in this group was 92.3%.  

Of eight coinfected patients who dropped out from TB treatment, only one was 

female. In the TB group, all seven dropouts were male. The mean age of dropouts was 

35 years in the coinfected and 33 years in the TB group. 

 

Discussion 

Prevalence of TB/HIV-coinfected patients in 2008/2009 was 23% in the 

institution studied here. Coinfection was more prevalent in men (75.4%), with mean age 
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of 37.1 years. The mortality rate was 2.8 times higher in TB/HIV-coinfected patients 

(39.3%) than in TB patients without HIV (18.5%). 

TB can affect HIV-infected patients at any time during the course of their 

disease. However, in the presence of severe immunosuppression, TB can develop in 

unusual forms, subclinically or as a normal chest radiograph. TB/HIV-coinfected 

patients tend to have worse clinical and laboratory conditions than HIV-seronegative 

TB patients.[6-9] 

Our findings were consistent with the literature on the prevalence of men among 

TB and TB/HIV-coinfected patients in Brazil.[10,11] Data from the Brazilian Information 

System for Notifiable Diseases (SINAN)confirm this trend in the state of Goiás.[12] 

International studies have also confirmed this prevalence.[13] A male predominance in 

TB cases may be explained by agreater exposure of men to the disease, due to male 

behavioral characteristics, and/or because of a greater difficulty of men in adhering to 

treatment.  

Most patients in both groups were aged 35 to 40 years, in accordance with 

previous studies[11,14] and SINAN data.[12]This age range corresponds to the individual’s 

most productive years, thus negatively affecting individuals socially and economically, 

as well as the family and society as a whole.  

In this study, pulmonary TB was the most common clinical form of the disease 

(56.5%). Extrapulmonary TB showed a greater number of cases in the coinfected group 

(30 cases), which is consistent with the literature.[9] Disseminated TB was the second 

most common form among coinfected patients, accounting for 32.8% of cases; 

however, it was not associated with mortality. Bendayan et al.[9] found disseminated 

disease in 18% of their coinfected patients. Klautau &Kuschnaroff[15] found a higher 

frequency of disseminated TB and deaths, as well as Clevenbergh et al.,[16] who reported 



 

92 
 

high prevalence of disseminated disease. In Goiás, over the past five years, pulmonary 

TB has been the most frequent form of TB in the general population, accounting for 

about 81% of cases in 2008 and 82.8% of cases in 2009.[12] 

The most common symptoms found in our TB/HIV-coinfected patients are 

consistent with those reported byCain et al.,[17] with fever, cough, weight loss and poor 

appetite standing as important clinical symptoms to be considered in the diagnosis of 

TB. 

 TST should be performed annually in patients with HIV/AIDS, according to the 

recommendations of the Brazilian Ministry of Health and international guidelines.[1,18] 

However, TST was performed only in 25 (40%) patients with HIV/AIDS at the 

institution, and 4 patients had TB at the time of testing. Moreover, in the presence of a 

positive TST, chemoprophylaxis should be introduced immediately; however, only 66% 

of patients had chemoprophylaxis. Of these, only 41% completed chemoprophylaxis, 

which favors the development of the disease and death from TB in thispopulation. 

Bilateral pulmonary disease was the most common radiographic finding in both 

groups (51.8%). The institution receives severe TB patients for treatment of 

complications, which may explain why the typical pattern of unilateral upper lobe 

infiltrate was not the most prevalent in the TB group. Cavitary disease was found only 

in three coinfected patients, and two of them had CD4 >200 cells/mm3, corroborating 

data from Klautau & Kuschnaroff.[15] 

AFB testing showed good sensitivity, with mean positivity rates of 76% in both 

groups, unlike the study byCain et al.,[17] in which a few coinfected patients had positive 

results. In the study by Clevenbergh et al.,[16] most patients had smear- and culture-

positive specimens.  
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Positive culture for M. tuberculosis was 1.4 times higher in coinfected patients, 

highlighting the importance of this test in patients with HIV/AIDS. Bendayan et al.[9] 

found 61% positivity in the culture for M. tuberculosis. Culture testing was less 

requested in the TB group, because the Brazilian Ministry of Health does not 

recommend it as a routine test for the diagnosis of TB in the general population.[1] 

Coinfected patients had higher frequency of anemia (hemoglobin <10 g/dL 

and/or hematocrit <30%), with a six times greater risk (OR 6.35) than TB patients, but 

with no association with death. Mugusi et al.[6] identified low hemoglobin as a factor 

associated with mortality. Van Rie et al.[7] identified anemia as a risk factor for 

incidence of TB in patients receiving highly active ART (HAART), both in early (<six 

months) and late (>six months) incidence in relation to the start of HAART. 

Albumin <3.4 g/dL was prevalent in both groups, found in about 70% of 

patients. These data reveal that patients often come to the institution in a state of 

malnutrition. Chronic disease may cause malnutrition, and when it is associated with 

poor nutrition, the patient’s condition worsens. 

In this study, TB cure rate in coinfected patients was 37.7%, below the 62.3% 

cure rate described by Lacerda et al.[10] However, Prado et al.[19] found a 48.5% cure 

rate in TB/HIV-coinfected patients in the state of Espírito Santo, Southeastern Brazil. 

Clevenbergh et al.[16] found a treatment dropout rate of 20% in coinfected 

patients, whereas Klautau & Kuschnaroff[15] found a dropout rate of 11%. Lacerda et 

al.[10] reported a 23.4% dropout rate. We found a 13% treatment dropout rate in 

coinfected patients, which is within the observed patterns.  

In this study, mortality was high among coinfected (39.3%) and TB (18.5%) 

patients, resulting in a 2.8 times greater risk of dying in the coinfected group. Most 

coinfected patients (80%) had advanced immunosuppression (CD4 <200 cells/mm3) at 
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diagnosis of TB, which contributed to an unfavorable outcome. No association was 

found between CD4 levels and other variables, probably due to the small number of 

patients with CD4 >200 cells/mm3 (10 patients) compared to 40 with CD4 <200 

cells/mm3, thus hindering a reliable statistical analysis. Prado et al.[19] reported that 

28.8% of coinfected patients died. In a meta-analysis by Straetemans et al.,[20] HIV-

positive patients with TB were 1.8 times more likely to die than those without TB.  

Some complicating factors associated with patient care were noted in the 

institution studied here. We found errors in the completion of medical records, such as 

missing data on weight and height at diagnosis, and 49% of TB patients diagnosed in 

the institution did not undergo HIV serological testing. Several patients dropped out 

from TB treatment, and the hospital does not seem to have an effective strategy to track 

these patients. In addition, given the current knowledge on the subject, we question 

whether a six-month period is enough to consider TB cases, with or without HIV 

coinfection, as closed.  

TB is a fully controllable disease, but it may achieve high severity and mortality 

in individuals with HIV/AIDS. Thus, actions to improve the diagnosis and ensure 

treatment compliance, based on national and international recommendations, may 

contribute to the improvement in cure rates and TB and HIV/AIDS prognosis in the 

institution.  

Based on these results, we recommend that TST should be performed at the time 

of HIV diagnosis and annually thereafter for the early diagnosis and treatment of latent 

TB. Also, culture for M. tuberculosis and sensitivity tests should be performed, 

regardless of symptoms, in TST-positive patients with HIV/AIDS who have a long 

history of HIV infection and low CD4 count. It is important to follow the guidelines of 

the Manual of Recommendations for TB Control in Brazil,[1] which recommends 
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increasing the duration of latent TB treatment in coinfected patients from six to nine 

months, in addition to requesting culture and sensitivity testing for all coinfected 

patients at the time of diagnosis of TB. HIV testing should be requested for all TB 

patients at diagnosis. Finally, further cohort studies investigating the profile of TB/HIV-

coinfected patients are warranted to provide more precise information on risk factors.  
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Table 1.Clinical characteristics of patients coinfected with Mycobacterium tuberculosis 

and human immunodeficiency virus (HIV) and HIV-seronegative tuberculosis (TB) 

patients in a Hospital for Tropical Diseases in the state of Goiás, Midwestern Brazil – 

2008/2009 

 TB/HIV-coinfected 

patients (n=61) 

HIV-seronegative 

TB patients (n=54) 

 

p 

Age* (years) 37.1 (22-80) 40.1 (22-90) 0.20† 

Sex, n (%)    

Female  15 (24.6) 8 (14.8) 
0.14‡ 

Male  46 (75.4) 46 (85.2) 

Clinical forms of TB, n (%)    

Pulmonary  31 (50.8) 34 (63.0) 0.13§ 

Disseminated  20 (32.8) 5 (9.3) 0.001§ 

Pleuropulmonary  5 (8.0) 8 (14.8) 0.20§ 

Lymph node 3 (4.9) 1 (1.9) 0.35§ 

Central nervous system 1 (1.6) 5 (9.3) 0.07§ 

Intestinal  1 (2.3) 0 0.53§ 

Osseous  0 1 (1.9) 0.46§ 

Signs and symptoms, n (%)    

Fever of any duration 48 (74.7) 40 (74.1) 0.21‡ 

> 3 weeks 33 (78.6) 34 (85) 0.23‡ 

Cough of any duration 42 (68.9) 45 (83.3) 0.03‡ 

> 3 weeks 31 (86.1) 33 (82.5) 0.45§ 

Dyspnea  29 (47.5) 31 (59.3) 0.10‡ 

Weight loss 40 (65.6) 44 (81.5) 0.02‡ 
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Poor appetite 30 (49.2) 15 (27.8) 0.010‡ 

Diarrhea  21 (34.4) 1 (1.9) 0.000003§ 

Oral moniliasis 17 (27.9) 3 (5.6) 0.001§ 

* Values expressed as median (minimum-maximum). 

† Student t test. 

‡ Chi-square test. 

§ Fisher’s exact test. 
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Table 2.Outcomes of patients coinfected with Mycobacterium tuberculosis and human 

immunodeficiency virus (HIV) and HIV-seronegative tuberculosis (TB) patients in a 

Hospital for Tropical Diseases in the state of Goiás, Midwestern Brazil – 2008/2009 

 TB/HIV-coinfected 

patients (n=61) 

HIV-seronegative TB 

patients (n=54) 

 

p 

Outcomes, n (%)    

Cure  23 (37.7) 27 (50) 0.09* 

Death  24 (39.3) 10 (18.5) 0.007* 

Dropout  8 (13.1) 6 (11.1) 0.37* 

Transfer  4 (6.6) 7 (13) 0.19† 

Improvement  1 (1.6%) 4 (7.4) 0.14† 

* Chi-square test. 

† Fisher’s exact test. 



 

102 
 

Table 3.Radiographic characteristics of patients coinfected with Mycobacterium 

tuberculosis and human immunodeficiency virus (HIV) and HIV-seronegative 

tuberculosis (TB) patients in a Hospital for Tropical Diseases in the state of Goiás, 

Midwestern Brazil – 2008/2009 

 TB/HIV-coinfected 

patients (n=61) 

HIV-seronegative TB 

patients (n=54) 

 

p 

Chest radiography, n (%)    

Bilateral infiltrate  17/55 (51.8)  18/51 (51) 0.46* 

Unilateral infiltrate  9/55 (16.1)  15/51 (29.4) 0.053* 

Pleural effusion  6/55 (15) 6/51 (15.8) 0.31* 

Normal  10/55 (17.9) 5/51 (9.8) 0.17† 

Cavitary disease, n (%)    

Yes 3/55 (5.4) 11/51 (21.6) 
0.013† 

No 53/55 (94.6) 40/51 (78.4) 

* Chi-square test. 

† Fisher’s exact test.
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Table 4. Laboratory characteristics of patients coinfected with Mycobacterium 

tuberculosis and human immunodeficiency virus (HIV) and HIV-seronegative 

tuberculosis (TB) patients in a Hospital for Tropical Diseases in the state of Goiás, 

Midwestern Brazil – 2008/2009 

 TB/HIV-coinfected 

patients (n=61) 

HIV-seronegative TB 

patients (n=54) 

 

p 

Smear (AFB), n (%)     

Positive  41/56 (73.2) 40/50 (80) 
0.21* 

Negative  8/56 (26.8) 8/50 (20) 

M. tuberculosis culture, n (%)    

Positive  18/46(39.1) 8/30(26.7) 
0.13* 

Negative  28/46 (60.9) 22/30 (73.3) 

TST, n (%)     

Positive  16/25 (64) 7/13 (50) 
0.20* 

Negative  9/25 (37.5) 7/13(50) 

Albumin (g/dL), n (%)     

< 3.5  37/42 (88.1) 28/36 (77.8) 
0.18† 

> 3.5 5/42 (11.9) 8/36 (22.2) 

Hematocrit (%), n (%)     

< 30  44/61 (73.3) 17/52 (30.2) 
0.000006* 

> 31 16/61 (26.7) 36/52 (69.8) 

Hemoglobin (g/dL), n (%)     

< 10  44/61 (71.7) 17/52 (32.1) 
0.000006 

> 11 16/61 (28.3) 36/52 (67.9) 
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Leukocytes (µL), n (%)     

< 3,500  8/59 (13.6) 4/53 (7.5) 0.23† 

3,501-11,999 42/59 (69) 32/53 (66.7)  

> 12,000 9/59 (15.3) 17/53 (32.1) 0.01* 

AFB = acid-fast bacilli; TST = tuberculin skin test. 

* Chi-square test. 

† Fisher’s exact test.
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Table 5.Number of hospitalizations of patients coinfected with Mycobacterium 

tuberculosis and human immunodeficiency virus (HIV) and HIV-seronegative 

tuberculosis (TB) patients in a Hospital for Tropical Diseases in the state of Goiás, 

Midwestern Brazil – 2008/2009 

 TB/HIV-coinfected 

patients (n=61) 

HIV-seronegative 

TB patients (n=54) 

 

p 

Number of hospitalizations, n (%)     

0-1 26 (60.5) 32 (80) 
0.05* 

> 2 17 (39.5) 8 (20) 

* Student t test. 
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