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Resumo: 

Introdução: A infecção pelo HIV e Mycobacterium tuberculosis possuem 

interação sinérgica, uma acentuando a progressão da outra. Objetivos: 

Descrever o perfil epidemiológico e a adesão ao tratamento da tuberculose de 

pacientes segundo coinfecção pelo HIV. Métodos: Estudo epidemiológico 

observacional, de coorte de casos de TB (2005-2011), município de 

Carapicuíba. Todos os casos TB/HIV+ (grupo 01) foram incluídos (n=106), os 

casos TB/HIV- (grupo 02) foram retirados por amostragem, proporção 1:2 

(n=212). Calculou-se a adesão ao tratamento pelo método atuarial até o 

término do tratamento padrão (sexto mês). Resultados: No período foram 

notificados 1.331 pacientes, 986 realizaram sorologia anti-HIV, 10,7% 

apresentaram sorologia positiva. Participaram da pesquisa 318 pacientes, com 

as seguintes características: Média de idade de 37,3 anos, 6,28% com mais de 

12 anos de estudos, 66,35% do sexo masculino e 24,84% etnia branca. O 

grupo 01 apresentou menor adesão ao tratamento em relação ao grupo 02, 

88.79% vs. 97.00%. Discussão: A epidemia do HIV causou grande impacto na 

incidência mundial da TB. A adesão é um fenômeno complexo e multicausal, 

contudo quanto maior a quantidade de comprimidos e número de tomadas por 

dia, menor será a adesão ao tratamento e possíveis interações dos 

medicamentos podem também influenciar negativamente na adesão ao 

tratamento. Conclusões: Indivíduos TB/HIV+ apresentam menor adesão ao 

tratamento quando comparados aos TB/HIV-, necessitando maior atenção e 

acolhimento pelas equipes de saúde nas possíveis interações medicamentosas 

e efeitos colaterais durante o tratamento. O conhecimento sobre as doenças e 



tratamentos pelos pacientes são fatores importantes para uma maior adesão 

ao tratamento. 

Introdução 

A tuberculose (TB) é uma das doenças conhecidas mais antigas, afetando a 

humanidade há mais de 8.000 anos, sendo ainda no século XXI uma 

importante causa de morbimortalidade no mundo. A TB acomete 

principalmente os pulmões, denominada de TB pulmonar, a forma 

comprovadamente capaz de perpetuar a cadeia de transmissão, mas pode 

atingir outras regiões e órgãos, como a pleura, gânglios linfáticos, cérebro, 

pericárdio, dentre outros, denominadas de TB extra-pulmonar. 

No ano de 2000 na Assembléia do Milênio todos os países membros 

das Nações Unidas assumiram como meta para o “Desenvolvimento do 

Milênio” o combate a certas doenças, dentre elas o HIV/AIDS e a TB; nesse 

mesmo contexto a iniciativa denominada “Stop TB” promovida pela OMS e 

apoiada por diversas instituições internacionais estabeleceu como objetivo para 

o ano de 2015 a redução pela metade das taxas de incidência e mortalidade 

por TB, tendo como base as taxas de 1990.  Segundo a OMS dos 22 países 

com maior carga de TB do mundo o Brasil está na 22ª posição nos quesitos de 

incidência (46/100.000), prevalência (59/100.000) e mortalidade (2,5/100.000); 

ainda segundo a OMS nosso país alcançou a meta de reduzir pela metade a 

mortalidade por TB quando comparado a 1990, com 4.659 óbitos em 2010, 

mas ainda não alcançou a meta de curar 85% dos casos novos bacilíferos, com 

média observada ligeiramente superior a 71% nos últimos anos.  

 



O objetivo do presente estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos 

pacientes de TB segundo coinfecção pelo HIV e comparar a adesão ao 

tratamento padrão para TB entre os grupos de coinfectados pelo HIV (TB/HIV+) 

em relação ao segundo grupo de não coinfectados (TB/HIV-). 

Material e Métodos Trata-se de um estudo epidemiológico analítico 

observacional com dados secundários do tipo “caso-controle” a partir de uma 

coorte de pacientes de TB no período de 2005 a 2011 e residentes no 

município de Carapicuíba, este localizado na Região oeste da Grande São 

Paulo e considerado prioritário pelo PNCT; a amostra foi constituída de 01 caso 

para 02 controles. As informações da amostra foram coletadas a partir das 

notificações e acompanhamento dos casos do  TBweb centralizado no 

Programa Municipal de Controle da TB de Carapicuíba e elaborado um banco 

de dados em Excel®. 

Para avaliação do perfil epidemiológico dos casos e dos controles, foram 

realizadas análises uni variadas pelo teste de Qui-Quadrado ou teste Exato de 

Fisher utilizando-se o pacote estatístico Epi Info 2000 (versão 3.3) com nível de 

significância de p<0,05 para as seguintes variáveis: sexo, idade, escolaridade, 

etnia, tipo de caso, estabelecimento de diagnóstico, forma clínica, Radiografia 

de Tórax, Baciloscopia de Escarro e tipo de tratamento. 

Calcularam-se intervalos com 95% de confiança (IC) para as 

probabilidades de adesão ao final do sexto mês de tratamento em 

percentagem, a partir da análise atuarial, mostrando as probabilidades 

condicionais de adesão por intervalos x (mensais) até o último mês de 

acompanhamento resultando na adesão final ao tratamento, objetivo do estudo. 



O projeto de pesquisa deste estudo foi apresentado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhanguera de São Paulo 

(Protocolo 001566-IC/2012). 

Desenvolvimento. 

Em 2012 no Brasil, dos casos de TB notificados, 9,7% estavam co-

infectados pelo HIV. A unidade federativa que apresentava maior taxa de co-

infecção foi o Rio Grande do Sul com 19,1% e o de menor com 2,9% dos casos 

foi o Acre, segundo dados apresentados no “Encontro Nacional de 

Coordenadores de Programa de Tuberculose” realizado em Brasília (agosto de 

2013). No município de Carapicuíba para o período estudado, verificou-se uma 

taxa superior a nacional, de 10,7%; contudo esses valores podem estar 

subestimados, uma vez que dependem da oferta e da realização da sorologia 

anti-HIV, mas a oferta e realização desse procedimento vêm sendo ampliada 

ao longo dos anos, segundo orientações do PNCT e constantes do Manual de 

Recomendações para o Controle da TB. 

A TB é mais difícil e complexa de ser diagnosticada em indivíduos 

infectados pelo HIV e nestes há uma maior freqüência das formas 

extrapulmonares, devido ao vírus afetar a resposta imune celular do indivíduo 

infectado, favorecendo a disseminação e fixação do bacilo em outras regiões 

topográficas alem dos pulmões; mesmo nos casos de TB pulmonar a 

proporção de baciloscopias negativas e radiografias de tórax com imagens 

normais ou sugestivas de outras afecções são maiores em pacientes com 

sorologia positiva para o HIV. 



O tratamento da TB é complexo com duração média de 06 meses e tem 

que ser mantido mesmo após a remissão dos principais sinais e sintomas que 

em média não supera 60 dias pós início do tratamento, porem após esse 

período verifica-se uma diminuição na adesão ao tratamento. A OMS 

recomenda a implantação do TDO para que os pacientes tenham tratamento 

correto e completo resultando em maior adesão ao tratamento da TB; 

infelizmente essa estratégia é pouco utilizada no tratamento de pacientes 

infectados pelo HIV, mesmo quando há a coinfecção TB/HIV. Essa situação 

também foi verificada na presente casuística, porem independente do grupo 

estudado, os pacientes que realizaram o TDO aderiram mais ao tratamento em 

relação aos que realizaram o tratamento auto administrado.   

Independente da gravidade, severidade e tipo de morbidade, algum grau 

de não adesão ocorre universalmente, sendo um fenômeno complexo e 

multicausal, dentre os quais podemos citar motivos ligados às condições sócio-

econômicas e culturais do indivíduo e aquelas inerentes do próprio paciente 

como o uso de drogas ilícitas ou lícitas, como tabaco e álcool, falta de 

motivação, isto é, de como o paciente concebe e interpreta a doença e também 

fatores relacionados à organização dos serviços de saúde. 

O esquema padronizado pelo PNCT para a maioria dos casos de TB 

utiliza quatro drogas – rifampicina, hidrazida, pirazinamida e etambutol – nos 

dois primeiros meses do tratamento seguidos de rifampicina e hidrazida nos 

quatro meses subseqüentes. Concomitantemente os antirretrovirais de uso 

contínuo, além da associação de diferentes grupos de fármacos, apresentam 

elevados números de comprimidos e cápsulas a serem ingeridos e a ocorrência 



de grande número de efeitos colaterais como náusea, vômito, dor de cabeça e 

diarreia entre outros. Quando associados aos tuberculostáticos estes efeitos 

podem comprometer ainda mais a adesão do paciente aos respectivos 

tratamentos, acrescentando que um dos fármacos mais potentes da terapia 

tuberculostática, a rifampicina, não deve ser utilizada em associação com a 

maioria dos inibidores de proteases e ou inibidores da transcriptase reversa 

não nucleosídeos, por reduzir significativamente os níveis séricos desses 

antirretrovirais. 

Resultados Em residentes do município de Carapicuíba, no período de 

2005 a 2011, foram notificados 1.331 indivíduos com TB, a taxa média de co-

infecção para o período estudado foi de 8,0%. Do total de pacientes da coorte, 

65,5% (N = 872) eram homens e quanto ao perfil etário e de escolaridade 

observou-se predominância na faixa etária até 39 anos (61,6%) e somente 

5,9% apresentavam nível universitário; 1.188 pacientes apresentaram 

episódios novos de TB (89,3%) e a forma clínica mais incidente foi a pulmonar 

com 1.082 pacientes (81,3%), dos quais 79,3% apresentavam imagem 

sugestiva de TB ao exame radiológico de tórax e 70,2% eram bacíferos ao 

exame de microscopia direta de escarro; independente da forma clínica ou do 

episódio de TB, novo ou retratamento, 1.043 pacientes (78,4%) realizaram o 

tratamento diretamente observado (TDO) e pouco mais da metade dos 

pacientes foram notificados em unidades de saúde ambulatoriais (52,9%). Dos 

986 pacientes que realizaram sorologia anti-HIV, 106 (10,7%) apresentaram 

sorologia positiva e foram considerados casos; dos 880 com sorologia 

negativa, por amostragem sistemática, 212 foram considerados controles, 

comparando as taxas de abandonos entre casos e controles, 8,5%, 3,8% 

respectivamente, não houve diferença estatística (p>0,05); verificou-se 

diferença estatística nas taxas de cura (61,3% vs. 88,7%) e censura (30,2% vs. 

7,5%) segundo casos e controles. 

 



Tabela 01- Características dos pacientes de tuberculose, segundo grupos (grupo 01: TB/HIV
+
 e 

grupo 02: TB/HIV
-
), município de Carapicuíba, São Paulo. 

 

 

Figura 02- Adesão cumulativa ao tratamento de tuberculose pelo método atuarial até o sexto 

mês, segundo grupo de estudo (grupo 01: TB/HIV
+
 e grupo 02: TB/HIV

-
), município de 

Carapicuíba, São Paulo. 

 



 O gráfico da figura 02 que foi construído segundo análise atuarial com 

as probabilidades condicionais de adesão ao tratamento padronizado para TB 

em porcentagem por mês (intervalos de x1 a x6) para verificar a adesão final 

ao tratamento dos pacientes residentes do município de Carapicuíba de acordo 

com o grupo de estudo. Observou-se ao final do intervalo de seis meses do 

início do tratamento uma diferença significativa de 8,21% entre os grupos 

analisados. A adesão ao tratamento no grupo 01 com 88,79% (IC95%: 87,49-

89,69) foi estatisticamente menor em relação à adesão ao tratamento do grupo 

02 que apresentou uma adesão final de 97,00% (IC95%: 96,51; 97,80).     

Estratificando as variáveis que apresentaram diferença estatística na análise 

univariada (sexo, escolaridade, estabelecimento de diagnóstico, forma clínica, 

baciloscopia de escarro e tipo de tratamento) observou-se que a adesão, 

segundo análise atuarial, foi significativamente maior nos controles em relação 

aos casos, exceto na variável escolaridade onde os casos que apresentavam 

escolaridade superior a 12 anos de estudos obtiveram maior adesão, porem 

como o ”n” da amostra foi muito reduzido, não houve poder estatístico para a 

sua análise final. A adesão em percentagem segundo variáveis estão 

apresentadas na tabela 02.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 02 – Adesão ao tratamento padronizado de TB no sexto mês de tratamento em 

porcentagem, segundo variáveis entre grupos (grupo 01:TB/HIV
+
 e grupo 02: TB/HIV

-
) 

município de Carapicuíba, São Paulo. 

 

Conclusões 

A principal conclusão deste estudo é de que a adesão ao tratamento 

padronizado de TB em indivíduos soropositivos para o HIV é menor quando 

comparado aos indivíduos soronegativos, mesmo quando estratificado por 

diferentes variáveis relacionadas às condições sócio-demográficas e clínicas 

dos pacientes. Uma possível justificativa para o observado é de que a adesão 

ao tratamento não se limita à clínica da doença, mas também à forma como o 

paciente poderá vivenciar a doença e de como os serviços de saúde estão 

organizados e preparados para lidar com as necessidades individuais de cada 

paciente.  



Referências Bibliográficas 

Bierrenbach AL, Gomes ABF, Noronha EF, Souza MFM. Incidência de 

tuberculose e taxa de cura, Brasil, 2000 a 2004. Rev. Saúde Pública. 2007; 41 

((Supl. 1): 24-33. 

Daronco, Et ali. Aspectos relevantes sobre tuberculose para profissionais de 

saúde. Rev. Epidemiol. Control.  Infect. 2012; 2 (2): 61-65. 

Filho MPS, Luna IT, Silva KL, Pinheiro PNC. Pacientes vivendo com HIV/AIDS 

e coinfecção tuberculose: dificuldades associadas à adesão ou ao abandono 

do tratamento. Rev. Gaucha Enferm. 2012; 33 (2): 139-145. 

Garcia S, Souza FM. Vulnerabilidades ao HIV/AIDS no contexto brasileiro: 

iniqüidades de gênero, raça e geração. Saúde Soc. 2010; 19(Supl. 2): 9 – 20. 

Jamal LF, Moherdaui F. Tuberculose e infecção pelo HIV no Brasil: magnitude 

do problema e estratégias para o controle. Rev. Saúde Pública. 2007; 41 

(Supl. 1): 104-110. 

Lado FLL, Martínez AP, Barrón ACO, Arceo EC, Gómez EB. Recidiva de 

tuberculosis en los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia 

humana. An. Med. Interna. 2001; 18 (5): 243-247. 

Lima JÁB, Icaza ESE, Menegotto BG, Ficher GB, Barreto SSM. Características 

clínicas e epidemiológicas do adulto contagiante da criança com tuberculose. J. 

Bras. Pneumol. 2004; 30 (3): 243 – 252. 

Morimoto AA, Bonametti AM, Morimoto HK, Matsuo T. Soroprevalência da 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana em pacientes com 

tuberculose, em Londrina, Paraná. J. Bras. Pneumol. 2005: 31 (4): 325-331. 

Muniz JN. Et ali. Aspéctos epidemiológicos da co-infecção tuberculose e vírus 

da imunodeficiência adquirida humana em Ribeirão Preto (SP), de 1998 a 

2003. J. Bras. Pneumol. 2006; 32 (6): 529-534. 



Neves SLA, Reis KR, Gir E.  Adesão ao tratamento por indivíduos com a co-

infecção HIV/tuberculose: revisão integrativa da literatura. Rev. Esc. Enferm. 

USP. 2010; 44 (4): 1135 - 1141. 

Rodrigues IL, Monteiro LL, Pacheco RHB, Silva SED. Abandono do tratamento 

de Tuberculose em co-infectados TB/HIV. Rev Esc Enferm USP. 2010; 44 (2): 

383-387. 

Rodrigues L, Barreto M, Kramer M, Barata RCB. Resposta brasileira á 

tuberculose: contexto, desafios e perspectivas. Editorial. Rev. Saúde Pública. 

2007; 41 (Supl. 1): 1-2. 

Santos JS, Beck ST. A coinfecção tuberculose e HIV: um importante desafio – 

Artigo de revisão. RBAC. 2009: 41 (3) 209-215. 

Serpa IM, Pardo CL, Hernández RA. Um estúdio ecológico sobre tuberculosis 

em um município de Cuba. Cad. Saúde Pública. 2003; 19 (5): 1305 – 1312. 

Silveira JM, Sassi RAM, Netto ICO, Hetzel JL. Prevalência e fatores associados 

à tuberculose em pacientes soropositivos para o vírus da imunodeficiência 

humana em centro de referencia para tratamento da síndrome de 

imunodeficiência adquirida na região sul do Rio Grande do Sul. J. Bras. 

Pneumol. 2006; 32 (1): 48-55. 

Vieira AA, Ribeiro AS. Adesão ao tratamento da tuberculose após a instituição 

da estratégia de tratamento supervisionado no município de Carapicuíba, 

Grande São Paulo. J. Bras. Pneumol. 2011; 37 (2): 223-231. 

World Health Organization. Global tuberculosis report 2013. WHO Report. 

Geneva; 2013. 

 


