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RESUMO 

 

O Brasil está entre os países com maiores índices de tuberculose no mundo, um dos 
fatores que agravam esse quadro é a infecção simultânea por HIV, devido a 
imunossupressão dos pacientes. A epidemiologia dessa coinfecção está relacionada 
aos níveis de desigualdade social, pobreza, baixa escolaridade e más condições de 
higiene, etc. Já existem programas do governo que visam a redução do número de 
casos, mas ainda existe muitas ações a serem feitas para minimizar a coinfecção. 
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ABSTRACT 

Brazil is among the countries with the highest rates of tuberculosis in the world, one 
of the factors that aggravate this situation is the simultaneous infection by HIV, due to 
the immunosuppression of the patients. The epidemiology of this coinfection is 
related to the levels of social inequality, poverty, low schooling and poor hygiene 
conditions, etc. There are already government programs that aim to reduce the 
number of cases, but there are still many actions to be taken to minimize coinfection.

 

Key-words: HIV; Tuberculoss; Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela 

Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria com transmissão aérea, através de 

bacilos inalados e sua efetividade está relacionada ao estado imunológico do 

indivíduo. Os fatores que aumentam a transmissão e a manifestação da tuberculose 

são: aglomerados urbanos, más condições sanitárias, pouco acesso aos serviços de 

saúde, nutrição inadequada e presença de outras doenças, como alcoolismo, 

diabetes e, principalmente, infecção pelo HIV (vírus da imunodeficiência humana). A 

presença do vírus HIV transforma a tuberculose de endêmica para epidêmica. A 

coinfecção tuberculose/HIV aumenta e transforma os aspectos epidemiológicos e o 

diagnóstico da doença (GASPAR et al 2016). A tuberculose é uma das doenças 

infecciosas com maiores índices de morbidade e mortalidade nos países em 

desenvolvimento (VALENÇA et al 2016).  

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Humana) é uma síndrome causada 

por um retrovírus, o HIV, sendo o HIV-1 com maior prevalência no Brasil e o HIV-2 

com maior prevalência na África. A síndrome é causada pela diminuição quantitativa 

e qualitativa dos linfócitos T (principalmente CD4+), fragilizando a atuação do 

sistema imunológico, essa diminuição faz com que o indivíduo fique suscetível a 

várias infecções por inúmeros microrganismos oportunistas, as coinfecções 

(FERREIRA; SOUZA; RODRIGUES JÚNIOR, 2015). Partindo desse contexto, quais 

implicações levam à coinfecção tuberculose/HIV? 

 O objetivo geral do trabalho foi entender que as condições de vida e trabalho 

da população, a ocorrência da TB e a infecção pelo bacilo de Koch estão sujeitas a 

determinadas condições independentes do processo de transmissão, tais como a 

intensidade, frequência e duração da exposição ao bacilo. E os objetivos específicos 

foram: apontar que a infecção pelo vírus HIV é um dos principais fatores para o 

desenvolvimento da TB ativa, pelo comprometimento da resposta imunológica do 

doente. Considera-se assim, a TB uma doença associada à AIDS, devido à 

interação patológica e da combinação de diversos fatores que colaboram para a 

evolução dessas duas enfermidades. Descrever que a coinfecção afeta os países 

pobres, devido aos baixos níveis de conhecimento da população, falta de acesso 

aos serviços de saúde e aos preservativos, etc. 

 Esse trabalho acadêmico foi realizado no formato revisão de literatura na 
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base de dados Scielo, CAPES/MEC e BVS desde março/2017, de acordo com os 

descritores: "HIV", "tuberculose" e "epidemiologia" nos idiomas inglês e português. 

Os critérios de inclusão foram artigos na íntegra, pertinentes ao tema, com recorte 

temporal de 2015 a 2018.  
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2. CAUSAS DA COINFECÇÃO TUBERCULOSE/HIV  

A tuberculose é ainda hoje a maior causa de morbidade e mortalidade entre 

as doenças infectocontagiosas no mundo, e é responsável por um quarto das mortes 

em países subdesenvolvidos, com destaque para adultos de modo geral e homens 

na faixa etária de 45 a 59 anos de idade. É a “calamidade negligenciada” ainda não 

solucionada neste século. As doenças negligenciadas existem no contexto brasileiro 

devido às desigualdades sociais (CECÍLIO et al., 2018). 

A infecção pelo HIV aumenta o risco de se desenvolver tuberculose (TB) ativa 

em 20 vezes, tanto por reativação da infecção latente pelo Mycobacterium 

tuberculosis (ILTB) como por reinfecção. Para diminuir o risco de desenvolvimento 

de TB em pessoas vivendo com HIV (PVHIV), junto ao diagnóstico precoce de HIV, 

é indicado a utilização de antirretrovirais (ART) para o tratamento da infecção pelo 

HIV e o tratamento da ILTB com isoniazida quando os soropositivos apresentarem 

prova tuberculínica (PPD) com área de induração maior ou igual a 5mm, naquelas 

com uma cicatriz compatível com TB na radiografia de tórax e sem história de 

tratamento anterior e, no caso de contato com pacientes tuberculosos bacilíferos 

(MAGNO et al., 2017). 

 e ido a rele  ncia da infec ão latente da t  erc lose na man ten ão da 

transmissão da       im ortante o diagn stico em  essoas  i endo com o        e 

  feito  rioritariamente no  a s  ela inter reta ão da  ro a t  erc l nica      em 

f n ão do cenário e idemiol gico em  acientes sem e id ncias de    ati a. O 

diagnóstico da infecção latente permite indicar a implantação do tratamento com 

isoniazida e, reduzir o risco de desenvolvimento da doença ativa, cujo tratamento é 

mais difícil. Mesmo a PT sendo o exame recomendado para o diagnóstico da 

infecção latente, pesquisas comparam o exame interferon gamma release assay 

(IGRA) para a sua detecção e apontam que ambos apresentam sensibilidade 

subótima, especialmente em indivíduos imunocomprometidos (SANTOS et al., 

2017). 

A interação entre a Mycobacterium tuberculosis e o HIV pode causar elevação 

da carga viral e diminuição da contagem de linfócitos T CD4+, levando a um declínio 

acentuado da função imunológica e diminuição da sobrevivência. Com a infecção 

pelo HIV foi considerado existir desfechos desfavoráveis no tratamento da TB, 
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devido à complexidade do manejo da coinfecção e aos fatores comportamentais 

desta população (CUNHA et al., 2017). 

A grave imunossupressão causada pela infecção pelo HIV é um fator de risco 

conhecido para a tuberculose. Como o imunocomprometimento evolui, a forma da 

TB muda de sua clássica apresentação pulmonar da porção superior unilateral no 

lobo, e infiltra-se com sinais inespecíficos e sintomas relacionados à disseminação 

hematogênica do bacilo. A apresentação da TB na população com HIV está 

associada a desafios no estabelecimento do diagnóstico e maior mortalidade 

(PECEGO et al., 2016).   

As associações observadas entre a AIDS e o local de infecção por 

tuberculose são resultados ligados, níveis mais altos de imunossupressão 

aumentam a probabilidade de extrapulmonares ou simultâneos: extrapulmonar e 

pulmonar (PRADO et al., 2017). 

Até o ano de 2013, a AIDS seguia critérios para notificação dos casos de 

acordo com as doenças indicativas de imunodeficiência, contagem de células T-

CD4+ abaixo de 350 células/mm3, ou indivíduos que morriam pela doença, o que 

limitava a notificação; já em 2014, a infecção pelo HIV se tornou um agravo de 

notificação compulsória no país (MAGNO et al., 2017). 

Em 2011, o Ministério da Saúde reconheceu que a coinfecção 

tuberculose/HIV precisa ser controlada, diante da sua elevada prevalência e o 

aumento das taxas de óbito por tuberculose em pacientes soropositivos. Porém, a 

partir do ano de 2012, a notificação da coinfecção tuberculose/HIV aumentou, o que 

fortaleceu a necessidade de mais ações de prevenção a disseminação do HIV, além 

de tratar e acompanhar pacientes coinfectados de forma mais eficaz (GASPAR et 

al., 2016). 

A prevalência de TB no Brasil foi estimada em 42-46 casos por 100.000 

pessoas / ano de acordo com Organização Mundial da Saúde em 2015. A pandemia 

atual de HIV / AIDS é um dos maiores desafios enfrentados para o controle da TB, 

pois o imunocomprometimento aumenta o risco de ativação latente da TB. No país, 

cerca de 10% dos pacientes com TB estão coinfectados com o HIV.  O esquema 

anti-TB é composto por rifampicina, isoniazida e pirazinamida (RHZ). Em 2010, o 

Ministério da Saúde acrescentou o etambutol ao tratamento nas diretrizes básicas, 

no entanto, todos os esquemas anti-TB são conhecidos por serem hepatotóxicos 

(GRANDI et al., 2017). 
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As duas enfermidades afetam populações pobres, vulneráveis socialmente e 

nas faixas etárias mais produtivas da vida; são transmissíveis, consideradas 

crônicas e com tratamentos distintos; porém semelhantes em vários sentidos (SILVA 

et al., 2015). Desigualdades sociais, aumento de casos da AIDS, envelhecimento da 

população e movimentos migratórios são alguns fatores principais para a gravidade 

da situação atual da tuberculose no mundo (MAGALHÃES; MEDRONHO et al., 

2015). 

A vulnerabilidade de travestis e trans à HIV/AIDS e outras doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) é conhecida em razão das condições sociais, 

miséria, pobreza, violência, prostituição, uso de álcool e drogas. Excluídos da 

família, muitas vezes, sem formação, eles usam a prostituição como meio de 

sobrevivência. Muitos possuem passagens por prisões, e as condições sanitárias e 

de higiene são favoráveis à transmissão da tuberculose.  Em 2013, a população 

privada de liberdade representava 0,3% da população brasileira e contribuiu com 

7,8% dos casos novos de coinfecção notificados no país (JR; FRANCISCO; 

NOGUEIRA et al., 2016). 

A TB tem cura e sua forma mais comum, a pulmonar, é transmitida no meio 

social, a partir da inalação de bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro da pessoa 

com TB ativa (SILVA et al., 2015).  Um dos principais problemas da mortalidade de 

coinfectados por HIV/tuberculose é que grande parte dos pacientes nessa condição 

desconhecem sua sorologia positiva para o HIV e, por conseguinte, não recebem 

terapia antirretroviral (CECCON et al., 2017). A cultura de escarro é o método com 

maior especificidade e sensibilidade no diagnóstico da TB. Nos casos pulmonares 

com baciloscopia negativa, a cultura pode aumentar em até 30% o diagnóstico 

bacteriológico (BELCHIOR; ARCÊNCIO; MAINBOURG, 2016). 

A relação entre a mortalidade por tuberculose e o coeficiente de coinfecção 

HIV/tuberculose ajuda nos dados da OMS indicativos da tuberculose como a 

comorbidade que determina a morte de pessoas vivendo com AIDS no Brasil. No 

mundo, em 2014, dos 6 milhões de casos novos de tuberculose, 1,2 milhões 

ocorreram entre pessoas infectadas pelo HIV. (CECCON et al., 2017).  

 Em uma análise feita sobre a relação entre tuberculose e HIV no país 

destacou-se que o risco de se desenvolver tuberculose é de 10% ao ano para 

indivíduos HIV positivos, enquanto, para pacientes HIV negativos, tal risco é de 10% 

ao longo da vida. Referindo-se à incidência de tuberculose, percebeu-se uma 
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redução tanto em números absolutos quanto na relação por 100.000 habitantes. Os 

índices da doença diminuíram de 48,8% entre 1990 e 2010 no Brasil, chegando a 

43/100.000 no último ano. Essa redução não se verifica na incidência da coinfecção 

tuberculose/HIV, que houve aumento de 3,82% no mesmo período (GASPAR et al., 

2016). 

Até 2006, recomendava-se o tratamento anti-HIV em pacientes afetados com 

contagem de CD4 <200 células / µL. Já em 2007, as diretrizes foram alteradas e 

recomendavam-se o tratamento antirretroviral (TAR) para pacientes com contagem 

de CD4 <350 células / µL e foram mudados novamente para CD4 <500 células / µl 

em 2010 (GOLUB et al., 2015).  

  É entendido que o HIV tem contribuído para o crescimento no número de 

casos de tuberculose, devido ao aumento do risco de se contrair essa doença, pela 

imunossupressão causada pelo vírus. Assim, houve um crescimento de 27,51% na 

relação da coinfecção de tuberculose/HIV nesses anos, reforçando a magnitude 

dessa coinfecção para o controle adequado da tuberculose (GASPAR et al., 2016). 

A ecologia e a desigualdade social observada corroboram estudos, pelos 

quais é possível observar que o risco de morrer por tuberculose aumenta 

desordenadamente em cenários onde a desigualdade de renda, o aumento da 

pobreza, piora nas condições de moradia, alimentação e precariedade do ambiente 

e relações de trabalho, dos serviços de educação e saúde disponíveis à população. 

Pessoas com menor renda e escolaridade também estão mais vulneráveis ao 

agravamento do estado imunológico relacionado à doença, à dificuldade terapêutica 

e à baixa adesão ao tratamento. Estas situações dificultam o controle da 

tuberculose, e relacionam-se ao baixo conhecimento sobre a doença, a pouca 

atenção à adesão terapêutica e aos custos da terapia para o paciente, familiares e 

sistema de saúde. (CECCON et al., 2017) 

Um grande desafio para se controlar a TB envolve a incidência observada 

entre as populações de maior risco, incluindo a carcerária. Nesse ambiente, a 

desigualdade é devido às fragilidades sociais do próprio indivíduo, bem como o 

espaço, onde há superlotação, falta de ventilação, má nutrição, consumo de drogas 

e doenças associadas convivem com precários ou inexistentes serviços de saúde 

(VALENÇA et al., 2016) 

A crise econômica e política do país causam impactos no controle da 

tuberculose (TB), insegurança alimentar e desemprego. A limitação das verbas para 
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a saúde reduz as ações e serviços relacionados à vigilância e controle da doença 

(SILVA et al., 2017). 

Os principais fatores de risco do aumento da mortalidade em indivíduos com 

TB são: tratamento irregular ou inadequado, atraso no diagnóstico, multirresistência, 

coinfecção com imunodeficiência humana vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 

idade avançada. A não adesão ao tratamento é um grande problema no controle da 

TB (GOMES et al., 2015) 

Alguns estudos detectaram que a baixa escolaridade e o abandono prévio 

como fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose. Outros 

encontraram associados ao abandono, o fato de serem indivíduos jovens, etilistas, 

desempregados, de baixa escolaridade e também com abandono do tratamento 

anterior. Por outro lado, uma pesquisa sobre o perfil de casos de tuberculose 

notificados e fatores associados ao abandono realizada em MG, apontaram que o 

uso de drogas, o interesse em se tratar e a informação sobre a doença mostraram-

se associados ao abandono (BELCHIOR; ARCÊNCIO; MAINBOURG, 2016). 

De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da TB, o 

tratamento tem duração de seis meses, em geral. Para ser considerado curado o 

paciente deve apresentar duas baciloscopias negativas, uma durante o 

acompanhamento e outra no final do tratamento, junto com exames radiológicos que 

não apresentam sinais da doença (LIMA et al., 2016). 
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3 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA COINFECÇÃO NO BRASIL 

A Tuberculose é a infecção oportunista mais prevalente e a principal causa de 

morte entre as pessoas que vivem com HIV (PVHIV) em vários países de baixa e 

média renda. Em média 1,5 milhões de mortes foram atribuídas à tuberculose em 

2013, 24% estavam entre as PVHIV (ESCADA et al., 2017). 

Um estudo feito em Londrina no ano de 2014 teve como objetivo levantar a 

prevalência de infecção latente de tuberculose entre pacientes com HIV, dos fatores 

associados entre os casos identificados, houve progressão para TB ativa. Observou-

se 7,5 casos para cada 100 pacientes, com prevalência do sexo masculino, em 

situação de privação de liberdade e contagem de linfócito TCD4+ mais elevada 

foram associados à infecção latente; quanto à progressão para TB ativa, verificou-se 

que 47 (6,8%) desenvolveram a doença (SANTOS et al., 2017). 

Em 2004, a proporção de casos novos notificados no país foi de 45,9% para a 

região Sudeste, 29% para o Nordeste, 11,6% para o Sul, 9,3% para o Norte e 4,2% 

para o Centro-Oeste. Os dados revelaram diminuição dos casos em mulheres e 

crianças de todas as regiões, exceto no Sul. Em contraste, percebeu-se elevadas 

taxas de incidência em homens entre 20 e 59 anos. (GASPAR et al., 2016).  

Entre os anos 2008 a 2010 as informações sobre Mortalidade (SIM) e do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab), do Ministério da Saúde, bem 

como da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve como unidades de análise 

as 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal. Em 13 capitais brasileiras, onde, os 

índices de mortalidade por tuberculose foram superiores à média: Manaus e Belém 

(região Norte); Recife, Maceió, São Luís, Salvador e Teresina (região Nordeste); 

Cuiabá (região Centro-Oeste); Rio de Janeiro (região Sudeste); e Porto Alegre 

(região Sul). Nesses anos foram registrados 4.744 óbitos por tuberculose nas 26 

capitais e no Distrito Federal. Nessas localidades, viviam 23% da população 

brasileira e concentravam-se 33% dos óbitos por tuberculose ocorridos no país 

(CECCON et al., 2017). 
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Houve no período destacado, alta proporção de pessoas pobres (33%), de 

migrantes (38%) e de mortalidade devida à AIDS (18 óbitos/100 mil habitantes). O 

índice de negros pobres foi superior à de brancos pobres e cerca de 50% da 

população estava ingressa em ações dos agentes comunitários de saúde (CECCON 

et al., 2017). 

Segundo um estudo realizado em uma Unidade de Referência Especializada 

em Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais de Belém/PA, dos 312 pacientes 

coinfectados, cerca de 70% era solteiros. Os estudos mesmo que ainda escassos, 

afirmam que o aparecimento da coinfecção em solteiros, é provavelmente devido à 

promiscuidade e falta de cuidados com a saúde (FERREIRA; SOUZA; RODRIGUES 

JÚNIOR, 2015). 

No Brasil, ao longo dos anos de 2005 a 2014, houve redução na incidência da 

tuberculose, de 41,5 casos para 33,5 casos novos por 100 mil habitantes. E redução 

nos coeficientes de mortalidade, de 2,8 para 2,3 óbitos/100 mil habitantes, entre 

2004 e 2013, representando uma redução média de 2,3% ao ano no período. As 

capitais brasileiras com as maiores incidências em 2013 foram, consecutivamente, 

Porto Alegre, Cuiabá, Recife, Manaus e Belém (CECCON et al 2017). Todas as 

regiões geopolíticas do Brasil sofreram reduções na incidência de tuberculose, 

exceto na região Sul (GASPAR et al., 2016).  

De 2012 a 2014, foram notificados 251.693 casos de TB, em 4.620 municípios 

e 558 microrregiões do país. Notificou-se 206.467 casos novos, 20.211 reingressos 

após abandono, 17.335 recidivas, 6.202 transferências, 800 casos sem informação 

sobre o tipo de entrada e 678 notificações pós-óbito. Dos tipos de tuberculose: 

210.358 casos pulmonares, 32.901 extrapulmonares, 8.278 pulmonares e 

extrapulmonares simultaneamente e 156 casos sem informação sobre a forma 

clínica da doença (SILVA et al., 2017). 

Há um elevado número de mortalidade em indivíduos com 60 anos ou mais 

que merece destaque, já que esse acometimento pode ser decorrente de exposição 

no passado, manifestação tardia da doença e ainda baixa imunidade relacionada ao 

envelhecimento (CECÍLIO et al., 2018). 

Foi observado que a faixa etária mais acometida pelo HIV/AIDS e uma 
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infecção oportunista foi entre 26-38 anos de idade, esses dados estão de acordo 

com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (2014) que entre os anos de 

1980 a 2014 registraram 265.581 casos da doença entre homens versus 133.361 

entre mulheres, sendo a faixa etária mais infectada entre 25-39 anos de idade 

(FERREIRA; SOUZA; RODRIGUES JÚNIOR, 2015). 

No Brasil, de 1980 até 2014, foram registrados 756 998 casos de AIDS 

(65,0% homens e 35,0% mulheres). A partir do ano de 2009, verificou-se um 

aumento dos casos de homens que fazem sexo com outros homens (HSH); esse 

número cresceu de 34,6% em 2004 para 43,2% em 2013. Uma pesquisa realizada 

na cidade de São Paulo com 1.217 HSH mostrou que 63,8% eram soropositivos, 

7,4% na faixa 18 a 24 anos, 14% na faixa de 25 a 34 anos, 27% na faixa de 35 a 49 

anos e 18,3% na faixa etária de 50 a 77 anos (JR; FRANCISCO; NOGUEIRA, 2016). 

Os principais fatores que desfavorecem o tratamento da tuberculose e os 

desfechos em pacientes coinfectados por TB-HIV no Brasil foram infectados com  

idade de 15-19 anos e maiores de 60 anos, uso de álcool, desabrigados, menor 

escolaridade, raça não branca e forma da TB. Muitos desses fatores são 

marcadores da vulnerabilidade socioeconômica; e essas descobertas têm amplas 

implicações políticas: providenciar melhor apoio socioeconômico aos doentes é 

provavelmente a chave para melhorar os resultados. Existe também, uma 

necessidade de melhoria na coordenação dos programas de controle da TB e do 

HIV (PRADO et al., 2017). 

 

3.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO NOS ESTADOS BRASILEIROS  

O Amazonas é o estado com a maior incidência de tuberculose no país 

(68,4/100 mil hab.). Destaca-se Manaus, capital do estado, que contribuiu 

significativamente para este cenário, pois, no ano de 2013 registrou um coeficiente 

de incidência de 93,8 casos por 100 mil habitantes, enquanto a média do país era de 

33,5 casos por 100 mil habitantes. Com relação ao abandono, Manaus registrou no 

mesmo ano um percentual de 18,0%, quase o dobro da média nacional (10,9%) 

(BELCHIOR; ARCÊNCIO; MAINBOURG. 2016) 
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No estudo analítico descritivo realizado em uma Unidade de Referência 

Especializada em Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais, dos 1.134 prontuários 

analisados, 312 foram selecionados. Em relação às coinfecções paralelas ao 

HIV/AIDS, observou-se que a maioria (129), apresentou a tuberculose (41,35%). 

Houve predomínio do sexo masculino com 63,8 % (199 casos). (FERREIRA; 

SOUZA; RODRIGUES JÚNIOR, 2015) 

O maior número de casos se encontra na Região Sudeste com o Rio de 

Janeiro apresentando a maior taxa de incidência. No ano de 2010, o Estado do Rio 

de Janeiro notificou 14.206 casos de tuberculose e o município do Rio de Janeiro 

tinha o maior número de notificações, com 7.664 casos. Embora no município do Rio 

de Janeiro tenha havido uma queda na incidência de 13% nos últimos anos, em 

2010 a cidade possuía uma taxa de 95/100 mil habitantes (MAGALHÃES; 

MEDRONHO; 2017). 

Dados sobre portadores da coinfecção foram coletados nos relatórios do 

Sinan, abrangendo os anos de 2001 a 2010 em todos os municípios prioritários do 

estado da Bahia, houve 44.952 notificações de TB nos municípios avaliados (59,7%) 

do total de notificações no estado (75.246) no período, Salvador teve o maior 

número absoluto de notificações (33.987), seguida por Feira de Santana (2.519), 

Itabuna (1.740) e Ilhéus (1.417). O estudo mostra a completude das fichas de 

notificação de tuberculose quanto às variáveis HIV e AIDS. Para HIV, o percentual 

de preenchimento variou de 64,7% (Jequié) a 95,6% (Feira de Santana). 

Apresentou-se também variáveis relacionadas à coinfecção HIV/TB: a baciloscopia e 

forma clínica obtiveram 100% de completude em todos os municípios avaliados. 

(LÍRIO et al., 2015). 

No Brasil, entre 2005 a 2014, reduziu-se o coeficiente de incidência da 

tuberculose, de 41,5 casos para 33,5 casos novos por 100 mil habitantes. Foi 

registrada também, redução nos coeficientes de mortalidade, de 2,8 para 2,3 

óbitos/100 mil habitantes, entre 2004 e 2013, representando uma queda de 2,3% ao 

ano no período. As capitais com os índices de incidência mais elevados em 2013 

foram: Porto Alegre, Cuiabá, Recife, Manaus e Belém. Por serem centros urbanos, 

essas capitais constituem grandes aglomerados populacionais, com concentração 

de migrantes, propensos a desigualdades sociais, de privados de liberdade e em 
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moradores de rua. Estes grupos, alem de coinfectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e os que abandonam o tratamento, são os mais 

afetados pela doença e os que apresentam maiores taxas de mortalidade (CECCON 

et al., 2017). 

A coinfecção TB-HIV/AIDS no Brasil apresenta uma distribuição heterogênea 

entre a população. A ocorrência variou entre os estados brasileiros, passando de 

2,2% no Acre, na região Norte, para 19,3%, no Rio Grande do Sul, na região Sul. 

Houve uma diminuição contínua da mortalidade nacional relacionada com o HIV / 

AIDS (6,6% no período 2004-2013)  e TB (2,9% no período 2001-2010). Em 2013, 

59,2% dos novos casos diagnosticados com tuberculose realizados, receberam os 

resultados do teste anti-HIV, com 9,8% de coinfecções TB-HIV / AIDS (LIMA et al., 

2016). 
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4  O CONTROLE DA COINFECÇÃO TB/HIV 

 

O Brasil ocupa a 16ª posição entre os 22 países com mais casos de 

tuberculose, os quais a Organização Mundial da Saúde prioriza, pois correspondem 

a 80% da carga global da doença. Para enfrentar esta situação, o Ministério da 

Saúde incorporou desde 2003, a avaliação das estratégias de controle e o Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose, com objetivo de garantir a distribuição dos 

medicamentos e insumos, promovendo ações preventivas e de controle da doença 

(CECÍLIO et al., 2018). 

A comorbidade dos pacientes vivendo com TB/HIV repercute no tratamento e 

queixas de ordem física e psicológica, geradas pela relação do tratamento dos 

sintomas e a maneira escolhida pelos pacientes em resolver os problemas. Sendo 

assim, é fundamental valorizar as dimensões do indivíduo, suas concepções a 

respeito do que sente; seus preconceitos e expectativas em relação a doença e 

tratamento, sofrimentos, crenças e dinâmica das suas relações sociais, incluindo os 

silêncios que são carregados de significados (SILVA et al., 2015). 

A tuberculose ativa, com qualquer apresentação clínica, é um sinal de 

imunodeficiência, portanto, a coinfecção TB-HIV caracteriza o HIV soropositivo como 

sintomático e indica o início da terapia antirretroviral (TARV), independentemente da 

contagem de linfócitos T-CD4+. Mostrando que o início precoce da TARV em 

coinfectados reduz a mortalidade, especialmente em indivíduos imunosuprimidos 

(FERREIRA; SOUZA; RODRIGUES JÚNIOR, 2015). 

O desconhecimento da tuberculose no sistema prisional permite equívocos 

sobre as formas de transmissão e prevenção, demonstrando a vulnerabilidade dessa 

população frente à coinfecção tuberculose/ HIV, sendo necessária a inclusão desse 

grupo nos dados oficiais de saúde e nas ações de prevenção para o controle da 

doença. Os dados sobre a presença de travestis e trans nas prisões são pouco 

confiáveis, apontando a necessidade de obtenção de informações verdadeiras para 

garantir os direitos humanos dessa população privada de liberdade e a permanência 

das trans em unidades prisionais femininas (JR; FRANCISCO; NOGUEIRA; 2016).  

Sabe-se que os princípios básicos para o sucesso do tratamento incluem a 

escolha do melhor esquema terapêutico, em doses corretas, e o tempo certo de 
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tratamento. Além da realização de acompanhamento clínico com a adoção de 

educação em saúde e da estratégia de tratamento supervisionado (DOTS) (LIMA et 

al., 2016). 

Alguns pesquisadores afirmam que a avaliação do ganho de peso, da 

redução dos sintomas e melhora do raio x de tórax, combinados, apresentam maior 

sensibilidade do que só o exame de baciloscopia de escarro para avaliar a evolução 

do paciente. Diante disso, é importante assegurar o contato direto da equipe de 

saúde com a pessoa em tratamento, seja na unidade de saúde, ou no domicilio, 

melhorando o acompanhamento dos casos de TB (LIMA et al., 2016). 

 

4.1 PROGRAMAS DE CONTROLE DA COINFECÇÃO TB/HIV 

O Programa de controle da tuberculose (PCT) no Brasil impõe o alcance de 

metas mínimas para o controle da doença, sendo 85% de aceitação ao tratamento e 

no máximo 5% de casos de abandono. Mas, o tratamento dos casos bacilíferos é 

considerado prioridade no controle da TB, uma vez que permite interromper a cadeia 

de transmissão (LIMA et al., 2016). 

Em 2003, o Ministério da Saúde instituiu a tuberculose como uma das cinco 

prioritárias de controle do país, inserindo diversos planos de ação, tais como Pacto 

pela Vida, Mais Saúde e Programação das Ações de Vigilância em Saúde, e 

reunindo as informações e os esforços no Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT). Dentre os principais objetivos estão o estabelecimento da 

meta de curar 85% dos doentes e ter uma incidência abaixo de 25,6 casos por 

100.000 habitantes até 2015, diminuindo a taxa de abandono ao tratamento e 

evitando o surgimento de bacilos resistentes para possibilitar o efetivo controle da 

tuberculose no país (GASPAR et al., 2016). 

Devido a alta prevalência de HIV, um importante fator de risco para a 

tuberculose, presume-se que a colaboração entre os programas governamentais 

responsáveis pela prevenção, tratamento e gestão dessas doenças possa não estar 

ocorrendo verdadeiramente. Atualmente, tais programas são propostos pela esfera 

federal, encarregados ao Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais e ao 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose, todos do Ministério da Saúde. 

Estudos de abrangência mundial sugerem que o declínio na incidência de 

tuberculose está mais associado a determinantes biológicos, sociais e econômicos 
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do que ao desempenho de programas de diagnóstico, tratamento e controle dessa 

enfermidade. No Brasil, a implementação de programas de transferência de renda 

para as populações mais pobres, a existência do Sistema Único de Saúde – SUS – 

e melhorias sociais e no meio ambiente são essenciais para o controle de doenças 

infecciosas (CECCON et al., 2017). 

O Ministério da Saúde recomenda a realização do teste de sorologia para HIV 

em todos os casos de coinfecção por tuberculose. Porém, na prática isso não ocorre 

(BELCHIOR; ARCÊNCIO; MAINBOURG, 2016). 

Sugere-se que novos estudos de perfil dos portadores do HIV/AIDS com 

coinfecção de abordagem sistêmica sejam realizados, haja vista que tal temática 

ainda é escassa, quando comparada aos estudos que focam em uma única 

coinfecção, sendo que as infecções oportunistas/coinfecções constituem um dos 

principais fatores de risco de morte ao paciente acometido pelo HIV/AIDS. 

(FERREIRA; SOUZA; RODRIGUES JÚNIOR, 2015) 

  O objetivo principal do DOTS é interromper a cadeia de transmissão e impedir 

a seleção da Mycobacterium tuberculosis, o que também oferece a oportunidade de 

manter a comunicação entre os serviços de saúde e pacientes, identificando e 

resolvendo problemas que possam surgir durante o tratamento anti tuberculose 

(REIS-SANTOS et al., 2015). 

 

 

4.2 PERSPECTIVAS PARA CONTROLE DA COINFECÇÃO 

Há desafios para o cumprimento das metas e o consequente controle da TB, 

sendo o principal deles o abandono do tratamento, que está relacionado às 

características da pessoa infectada e a organização dos serviços de saúde (LIMA et 

al., 2016). 

Apesar dos avanços conquistados durante mais de duas décadas de 

epidemia, em termos de tratamento, melhora da qualidade de vida e prognóstico não 

se pode esquecer que a AIDS continua sendo uma doença incurável. A descoberta 

tardia da soropositividade piora o prognóstico e continua causando danos 
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irreversíveis em termos de não prevenção, devido ao indivíduo infectado 

permanecer longos anos transmitindo o HIV sem estar ciente, expondo a risco de 

infecção um grande número de pessoas. Dessa forma, a informação e a prevenção 

da infecção permanecem sendo essencial. (GABRIEL; BARBOSA; VIANNA, 2015) 

A infecção pelo HIV é um fator importante para o curso da tuberculose. Essa 

situação é essencial para a incorporação de uma política voltada para o atendimento 

de pacientes soropositivos que disponibilize medidas de monitoramento mais 

eficazes. Apesar do avanço no tratamento e na prevenção do HIV, não devemos 

negligenciar o aumento dessa infecção no Brasil, principalmente em mulheres, 

idosos e em regiões menos desenvolvidas. Devido a isso, cria-se a necessidade de 

se expandir o PNCT em todo o país para se atingir as metas estabelecidas, e 

também oferecer serviços estruturados e eficientes. Por fim, as unidades básicas de 

saúde devem ser incentivadas, com educação continuada, a serem aptas ao 

diagnóstico e tratamento da tuberculose o que se torna indispensável para a 

melhoria dos dados relativos a essas enfermidades (GASPAR et al., 2016). 

Vários modelos para avaliação do programa de controle da tuberculose têm 

sido propostos e a ausência de autonomia técnico-gerencial nos municípios assim 

como recursos humanos, financeiros, materiais e a falha na integração entre 

programas são algumas das dificuldades para o desenvolvimento de ações para o 

controle da doença (LIRIO et al., 2015). 

O desenvolvimento de estratégias de educação para os profissionais de 

saúde que atendem aos pacientes com TB/HIV seria ideal tendo em vista o 

atendimento integral; a intensificação da sensibilização e o respeito dos profissionais 

com os doentes (SILVA et al., 2015). Os serviços de saúde apresentam papel 

fundamental para o sucesso das intervenções de controle da TB, visando o alcance 

das metas estabelecidas com ações individuais e de monitoramento que impactam a 

população (LIMA et al., 2016). 

A falta de educação está correlacionada com as más condições sociais, 

menor percepção dos problemas de saúde, menor autocuidado e demora na procura 

de serviços de saúde. Mesmo estando em tratamento, a falta de educação pode 

levar ao abandono e uso indevido de medicamentos. Pois a tuberculose é uma 

doença social, há uma maior incidência de casos e mortes na população com menor 

nível socioeconômico e menor escolaridade (GOMES et al., 2015). 
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As ações de controle da tuberculose são descentralizadas para a atenção 

primária visando fortalecer e consolidar o programa, por meio da detecção de casos, 

diagnóstico precoce, tratamento, ações de prevenção e educação em saúde. Para 

alcançar essas metas, a assistência deve ser permeada pela busca ativa dos 

doentes e pela implantação da estratégia do Directly Observed Treatment Short-

Course (DOTS), tratamento diretamente observado de curta duração, que, desde a 

sua implantação no Brasil, em 1999, reduziu 32% a mortalidade até 2007 (CECÍLIO 

et al., 2018). 

Devido à relevância deste tipo de tratamento, verifica-se a eficácia das 

intervenções terapêuticas e a efetividade da estratégia DOTS. Para se ter o impacto 

esperado, o Programa de Controle da Tuberculose precisa estar vinculado à 

Estratégia Saúde da Família, incorporado a várias regiões de ação (CECÍLIO et al., 

2018). 

Devido à importância dos indicadores da vigilância da tuberculose, 

recomenda-se a criação de metas nacionais e regionais, especialmente nas 

Resoluções Tripartite e no Plano Nacional de Enfrentamento da Tuberculose. Isso 

vai permitir o acompanhamento e avaliação dos gestores e maior clareza nos 

resultados alcançados. Embora alguns dos indicadores já estejam estabelecidos, a 

inclusão na Resolução Triparte pode ter um grande impacto no financiamento do 

sistema de vigilância da doença (SILVA et al., 2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dada a importância de se conhecer as possíveis causas que levam os 

indivíduos a contraírem a Mycobacterium tuberculosis já infectados pelo vírus HIV ou 

não, tornou-se necessário esse estudo para identificar a epidemiologia dessas 

enfermidades. Em todo o país, as populações mais susceptíveis à tuberculose são: 

moradores de rua, privados de liberdade, indígenas e portadores do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS). As duas doenças (principalmente a TB) estão concentradas em áreas 

pobres, onde não há recurso para o diagnóstico, tratamento e controle. 

A mortalidade elevada é devido à desigualdade social, aumento da migração, 

e maiores coeficientes de resistência as drogas utilizadas no tratamento da 

coinfecção Tb/HIV. 

Para o controle da transmissão da tuberculose e da coinfecção com o HIV, os 

programas do governo, como o PNCT, visam a melhoria do atendimento e auxílio 

aos pacientes. O que dificulta esse processo é a distribuição da verba para os 

hospitais e centros de saúde, a falta de conscientização da população e 

consequentemente, o abandono ao tratamento. O Brasil ainda precisa de muitos 

investimentos em saneamento básico, assistência à população de risco e aos 

coinfectados para controlar esse problema de saúde pública. 
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