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INTRODUÇÃO: 

     A tuberculose (TB) é uma doença 

contagiosa, causada pelo M. 

Tuberculosis; nos casos pulmonares 

perpetua a cadeia de transmissão, mas 

pode se desenvolver em qualquer órgão. 

    É uma emergência mundial e grave 

problema de(1) saúde pública 

principalmente em 22 países na maioria 

subdesenvolvidos que albergam mais de 

80% dos casos mundiais, o Brasil ocupa 

a 18ª posição.  

    Estima-se 8,7 milhões de casos novos 

no mundo (incidência de 125 

casos/100.000 habitantes), sendo 1,1 

milhão co-infectados pelo HIV. O 

Brasil apresenta 83.000 casos com 

incidência de 42 casos/100.000 

habitantes e 18 mil casos de TB e HIV, 

segundo estimativas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em seu 

último relatório de 2012. 

    A TB é uma doença antiga que 

acomete a humanidade a séculos , e está 

associada a um grande número de 

mortes em todo mundo. 

    Os países emergentes apresentam as 

maiores taxas de incidência da doença, 

tendo como agravante as desigualdades 

sociais sobre crescimento 

epidemiológico da TB,(2) com 

prevalência de morte elevada como 

importante problema de saúde pública.  

    A caracterização da patogenia está 

relacionada ao agente etiológico, aos 

meios de infecção, vias de penetração e 

danos causados pelo BK no organismo.               

Em todo mundo a TB predomina como 

uma das co-infecçoes que mais associa 

ao HIV e pode surgir em qualquer fase 

da co-infecção.    

Materiais e métodos: quantitativos 

METODOLOGIA: 

    Trata-se de um estudo 

epidemiológico analítico observacional 

do tipo ”caso controle”, realizado no 

município de Carapicuíba, este 

localizado na Região oeste da Grande 

são Paulo e considerado prioritário pelo 

PNCT no período de 2006 a 2010, 

sendo 01 caso para 02 controles. 

    Serão considerados casos os 

pacientes em tratamento no município 

com esquema padronizado pelo MS e 

co-infectados pelo HIV, segundo 

confirmação sorológica (Elisa e Westen 

Blot reagentes); os controles serão 

pacientes idênticos aos casos, exceto 

por não apresentarem co-infecção pelo 

HIV (teste sorológico Eliza não 

reagente) e selecionados 

subsequentemente à notificação dos 

casos. 

    Para avaliação da adesão ao 

tratamento entre os casos (HIV+) e 

controles (HIV-) será utilizado o 

método atuarial, mais conhecido como 

técnica de análise de sobrevida ou tábua 

de sobrevida; considerando-se 

sobrevida no presente trabalho a adesão 

ao tratamento, ou seja, o tempo desde a 

entrada dos casos (data do início do 

tratamento padrão do MS) até a 

ocorrência do evento de interesse (data 

da alta por cura) ou variável 

dependente, quando ocorrer perda do 

segmento dos casos, exceto o abandono, 

a técnica denominada esse evento como  

‘observações incompletas” ou casos 

censurados (wx). 



    Esse método calcula a probabilidade 

de adesão do tratamento em intervalos 

fixados previamente (consultas mensais 

de acompanhamento) e o número de 

expostos ao risco de abandono 

correspondente aos pacientes em 

tratamento ao início de cada intervalo 

xi. 

    O número de expostos (xi) é ajustado 

de acordo com o número de censuras 

que ocorreram nesse período, na 

suposição de que as censuras ocorreram 

uniformemente durante o período xi.   

    Assim, na presença de censura, é 

realizado um ajuste no número de 

pacientes em tratamento e expostos ao 

risco de abandono no início do período 

xi (I*x), subtraindo-se metade das 

censuras do total de expostos ao risco 

no início do período, supondo que as 

censuras estivessem em média, expostas 

ao risco de abandono apenas metade do 

intervalo de seguimento.  

    Nessa técnica, o tempo também é 

dividido em intervalos fixos (mensal) e 

a probabilidade de abandono (qx) e a 

adesão ao tratamento (px) são 

calculados para cada um dos 

intervalos.Tem-se então: (px=1-qx), 

(qx=dx/I*x ), eI*x = Ix –wx/2, onde: px 

= probabilidade condicional de adesão 

ao tratamento no intervalo x; qx = 

probabilidade condicional de abandono 

do tratamento no intervalo x ; I*x = o 

número de expostos ao risco de 

abandono, no intervalo x, corrigidos de 

acordo com as censuras ocorridas no 

intervalo x; Ix = número de pacientes 

expostos ao risco de abandono no início 

do período; dx = número de pacientes 

que abandonaram o tratamento; wx = 

número de pessoas censuradas no 

intervalo x. Calcularemos intervalos 

com 95% de confiança (IC) para as 

probabilidades condicionais de adesão 

por intervalos x (mensais) até o último 

mês de acompanhamento (sexo mês) 

resultando na adesão final ao tratamento 

(alta por cura). 

    Os dados, do tipo secundário, serão 

levantados pelo sistema de notificação e 

acompanhamento dos casos de TB 

(TBWEB) desenvolvido pela Divisão de 

Tuberculose do Centro de vigilância 

Epidemiológica da Secretária de Estado 

da Saúde de São Paulo e quando 

necessário dos prontuários dos pacientes 

atendidos pelo PCT do município de 

Carapicuíba. 

 

RESULTADOS: 

 

    Da amostra que incluiu um total de 

318 indivíduos, considerando algumas 

características como sexo, etnia, 

alcoolismo, TB pulmonar, HIV+, sexo 

masculino 211, representam (66,35%), 

sexo feminino 107 (33,65%), etnia; 

brancos 79 (24,84%), negros 32 

(10,06%), álcool 29 (9,12%), TB 



Pulmonar 243 (76,42%), HIV+ 106 

(33,33%). 

    Com o objetivo de comparar a adesão 

ao tratamento em pacientes co-

infectados e não infectados pelo HIV, 

estudo mostrou que pacientes co-

infectados por TB/HIV apresentaram 

menor adesão ao tratamento com 

76,61% e taxa de abandono de 8,49%, 

enquanto que indivíduos HIV negativo 

representam maior adesão ao tratamento 

de 93,73%, abandono de 2,83%. 

    O setor epidemiológico possui como 

incumbência o controle e conhecimento 

de notificação dos casos de TB e 

estatisticamente manter o controle das 

variáveis. 

    O PCNT enfatiza a demanda ativa de 

TB como programa que compreende os 

processos de diagnósticos e as ações 

estruturadas para administra-los tendo a 

cooperação da equipe de saúde, da 

comunidade, priorizando regiões onde 

ocorre alta prevalência da doença e em 

população vulnerável como portadores 

de HIV. 

    A epidemia do HIV causou grande 

impacto na prevalência mundial da 

tuberculose, a interação entre 

Mycobacterium tuberculosis e HIV 

resulta em progressão mais rápida da 

tuberculose e imunossupressão induzido 

pelo HIV, que podem causar 

diagnósticos mais difíceis nesses 

pacientes, devido à possibilidade da 

imunodeficiência causar modificações 

nos padrões clínicos. 

    A não adesão ao tratamento pode ser 

decorrente dos efeitos colaterais e 

possíveis falta de orientação aos 

pacientes, a não adesão(3) pode ter como 

consequências desenvolvimento de 

bactérias multiressistentes aos fármacos 

que compõem o tratamento de TB. 

    Com tudo a associação dos fármacos 

e seus efeitos adversos, podem ter 

contribuído para menor índice de 

adesão e maior taxa de abandono do 

tratamento de TB/HIV. 

DISCUSSÃO:  

    A TB pulmonar é predominantemente 

em pacientes portadores de HIV que são 

mais vulneráveis a infecções e 

adoecimento. 

    O diagnóstico da TB pode ser 

dificultado na fase avançada da 

imunossupressão, esta dificuldade é 

caracterizada por(4) vários fatores; 

baciloscopia do escarro frequentemente 

negativa , manifestações radiológicas 

atípicas , maior incidência das formas 

extrapulmonares ( locais de difícil 

acesso para coleta de material ), outras 

dificuldades como doenças oportunistas. 

Todos esses fatores podem estar 

diretamente relacionados a não adesão 

ao tratamento , a proliferação da doença 

e aumento da letalidade.   

    O HIV favorece a progressão da 

infecção pelo bacilo da tuberculose e 

consequentemente o M tuberculosis 

favorece a evolução da infecção pelo 

vírus da imunodeficiência, esta 

combinação pode gerar varias 

consequências para a saúde do 

individuo. 

    Com o comprometimento do sistema 

imunológico, os indivíduos co-

infectados por TB/HIV, podem adoecer 

com mais frequência do que indivíduos 



infectados somente com TB e que são 

HIV negativo. 

    Neste contexto torna-se importante 

diagnosticar e identificar o quanto antes 

os indivíduos co-infectados, a 

identificação do(5) sujeito, diagnóstico e 

início precoce do tratamento das 

doenças é de suma importância para que 

a terapia tenha resultados positivos e 

possa contribuir para melhor qualidade 

de vida. 

    As dificuldades encontradas pelos 

indivíduos co- infectados por HIV/TB 

para aderirem ao tratamento podem não 

estar relacionadas somente aos aspectos 

das características particulares dos 

individuos, mas as dificuldades de 

entender as fases do processo 

terapêutico que pode refletir de forma 

considerável na não adesão e como 

consequência não alcançar o resultado 

eficaz do tratamento. 

CONCLUSÃO: 

    Conclui-se que indivíduos co-

infetados por TB apresentam menor 

taxa de adesão 76,61% e maior taxa de 

abandono 8,49%, comparados aos casos 

sem co-infecção apresenta maior taxa de 

adesão 93,73% e menor taxa de 

abandono  2,83%. 

   A conscientização da importância da 

adesão ao tratamento deve ser entendia de 

forma mais ampla, não sendo somente uma 

simples ingestão de medicamentos. 

    A necessidade de adesão ao tratamento, 

efetividade do processo clínico adequado 

aos pacientes com HIV/AIDS, quando 

associado ao tratamento para tuberculose 

pode contribuir para o aparecimento de 

fatores adversos. 

    Os desafios e as dificuldades encontradas 

pelos indivíduos, exigem maior 

comprometimento por parte dos 

profissionais da saúde e os pacientes mais 

conscientes da importância de seu papel 

como sujeito ativo referente aos aspectos 

relacionados a adesão ao tratamento . 

    Terapêutica adequada, seguimento 

clínico eficaz, podem minimizar efeitos 

adversos e melhorar a qualidade de 

sobrevida destes indivíduos. 

     O conhecimento a respeito da doença 

e do tratamento são fatores importantes 

para o uso correto das medicações. 

    Atividades realizadas para identificar 

perfis, como padrões genéticos, 

características individuais, podem 

contribuem para construção de protocolos 

de seguimento clinico que favoreça a 

adesão, e seus efeitos como decréscimo das 

infecções oportunistas e de morbidade.  
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