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RESUMO 

 

Picone CM. Avaliação da taxa de acesso à prescrição médica do tratamento 

preventivo de tuberculose com Isoniazida em serviço especializado de 

HIV/aids [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo, 2013. p. 110. 

 

Introdução: O Tratamento Preventivo com Isoniazida (TPI) é indicado para 
os pacientes com HIV/aids e infecção latente por Micobacterium tuberculosis 
(ILMTb) para os quais não haja contraindicação à Isoniazida. Entretanto, 
barreiras de acesso podem impedir que os pacientes realizem este 
tratamento. Objetivos: O presente estudo avaliou a taxa de acesso à 
prescrição médica do TPI em sujeitos com HIV/aids e ILMTb em seguimento 
em um serviço especializado de HIV/aids no período de fevereiro de 2005 a 
dezembro de 2009. Para os sujeitos que não tiveram acesso à prescrição do 
TPI, buscou-se, em prontuário, justificativas para esta conduta. Também foi 
identificado o perfil epidemiológico, clínico e demográfico dos sujeitos com 
HIV/aids e ILMTb e foi descrita a característica do médico que solicitou o 
teste tuberculínico (TT) e do que prescreveu o TPI. Métodos: No período de 
02 de fevereiro de 2005 a 31 de dezembro de 2009 que estavam em 
seguimento no SEAP HIV/Aids foram incluídos sujeitos  com HIV/Aids e 
ILMTB, diagnosticada através do Teste Tuberculínico (TT). Informações 
referentes às variáveis analisadas foram coletadas nos prontuários médicos 
e através de consulta ao Sistema de Informação e Gestão Hospitalar (SIGH) 
- Módulo Farmácia. Resultados: Foram incluídos 238 sujeitos dentre os 310 
que tiveram TT > 5 mm no período do estudo. Destes, 70,6% (168) eram do 
sexo masculino; a média de idade foi de 42,6 anos; 88,2% (210) dos sujeitos 
tiveram acesso à prescrição do TPI. O acesso à prescrição do TPI foi 
associado à idade, ao tamanho da resposta ao TT, ao nadir de Linfócitos 
TCD4+ dos sujeitos em TARV e à presença de cicatriz de BCG. Sujeitos 
mais jovens, com resposta ao TT igual ou maior do que 10 mm e com 
cicatriz de BCG tiveram maior acesso à prescrição do TPI. Uma das 
questões a ser explorada em futuros estudos se refere aos fatores que 
influenciam, ou não, a decisão do profissional de introduzir este tratamento 
na situação em que o mesmo está recomendado tecnicamente. Conclusão: 
Os sujeitos mais jovens, com melhor situação imunológica de base, maior 
valor de resposta ao TT e com presença da cicatriz de BCG, tiveram maior 
acesso ao TPI. Neste estudo foi evidenciada a necessidade de que as 
instituições de saúde invistam em educação continuada de seus 
profissionais para elevarem a cobertura de ações programáticas, como é o 
tratamento da ILMTB, previsto nos programas nacionais de tuberculose e de 
HIV/aids. Além disso, é necessário que as equipes interdisciplinares atuem 
de forma integrada e harmônica, para garantir o acesso às ações de saúde. 



É possível identificar, porém muitas barreiras que restam para a serem 
rompidas de modo que os cidadãos que vivem com HIV/aids tenham acesso 
a este e aos demais tratamentos de que tenham necessidade.  
 
Descritores: Infecção latente por MTb; Isoniazida; Coinfecção; Aids. 
 



 

ABSTRACT 

 

Picone CM. Evaluation of the rate of access to prescription of preventive 
treatment of tuberculosis with isoniazid in a specialized HIV/AIDS outpatient 
clinic [Dissertation]. Sao Paulo: Faculty of Medicine, University of São Paulo, 
2013. p. 110. 
 

 
Background: Isoniazid Preventive Treatment (IPT) is recommended  for 
patients with HIV/AIDS and Latent Infection by Mycobacterium tuberculosis 
(ILMTb) and no contraindication to isoniazid. However, access barriers may 
prevent patients to undergo to this treatment. Objectives: This study 
evaluated the rate of access to the prescription of IPT in subjects with 
HIV/aids  and ILMTb followed up in a specialized HIV/aids from February 
2005 to December 2009. For subjects who did not have access to the 
prescription of  IPT, we sought, on records, justification for this conduct. Also, 
the epidemiological, clinical and demographic profile of individuals with 
HIV/AIDS and ILMTb and the characteristic of the doctor who requested the 
tuberculin skin test (TST) and prescribed  IPT were identified. Methods: from 
02 February 2005 to 31 December 2009 subjects followed up at SEAP 
HIV/aids with HIV/aids and ILMTB, diagnosed by Tuberculin Test (TST) were 
included. Information was  collected from the medical records and from the  
Hospital Information  and Management System (SIGH) - Pharmacy Module. 
Results: 238 subjects were included,  among the 310 who had TST > 5 mm 
during the study period. Of these, 70.6 % (168) were male and the average 
age was 42.6 years, 88.2 % (210) had access to the prescription of IPT. 
Access to IPT prescription   was associated with age , size of response to 
TST, nadir of lymphocytes CD4 + in  subjects on ART and presence of BCG 
scar: younger subjects with response to TST equal to or greater than 10 mm 
and BCG scar had higher  access rate  to IPT prescription. An  issue to be 
explored in the future  refers to variables  that influence the professional's 
decision to prescribe this treatment  when  it is technically recommended. 
Conclusion: younger subjects with better immune status at baseline,  
greater response to TST and presence of  BCG scar, had more access to  
IPT. This study highlighted the need of educational programs for health  
professionals, in order  to improve the coverage of activities   devoted to 
reduce morbidity and mortality in HIV/aids patients, as is the treatment of 
ILMTB,  recommended in national tuberculosis and HIV/AIDS programs. 
Furthermore, it is crucial, for interdisciplinary health teams, to operate in an 
integrated and harmonious way,    to ensure,  for HIV/aids patients,  a healthy 
and longer life.   
 
Descriptor: Latent tuberculosis; Isoniazid; Coinfection; AIDS. 
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1.1 Infecção por HIV/AIDS 

A aids, uma doença identificada há apenas trinta e um anos, já 

provocou milhões de mortes, gerou um grande gasto financeiro, mobilização 

social em larga escala e muitos  avanços terapêuticos1. 

Os conhecimentos sobre a doença se iniciaram em 1981, com a 

investigação de cinco jovens, todos homens que faziam  sexo com homens 

(HSH) e diagnóstico de pneumonia por Pneumocystis carinii (PCP), 

atualmente P. jirovecci2 na Califórnia, Estados Unidos. Todos tinham 

infecção por citomegalovírus (CMV) e Candida albicans, conhecida por 

acometer principalmente pessoas com deficiência do sistema imunológico3.  

Esses pacientes também apresentavam histórias clínicas semelhantes, 

entre elas a facilidade de desenvolver processos infecciosos4. 

Em julho de 1981, foram identificados vinte e seis casos de Sarcoma 

de Kaposi em homens, americanos, todos HSH5. 

Posteriormente, foram relatados outros casos de PCP em homens 

heterossexuais, em pacientes com Hemofilia A6, em lactentes, em crianças 

que receberam transfusão sanguínea7,8, em usuários de drogas intravenosas 

com práticas heterossexuais e em seus parceiros sexuais. A partir de então 

foi sugerida a possibilidade de que se tratasse de uma doença cujo agente 

fosse transmitido através de relações sexuais e produtos sanguíneos9.  

A partir dessas observações, o Centro para Controle e Prevenção de 

Doenças dos Estados Unidos da América (CDC), reconheceu a existência 

de uma nova doença que cursava com deficiência de imunidade celular e 

humoral10,11. E, em setembro de 1982, definiu e nomeou essa doença como 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em inglês AIDS11. 

Em 1983, o Vírus da Imunodeficiência Humana do tipo 1 (HIV-1) foi 

isolado e identificado como  o agente causador da aids12,13.  



1 INTRODUÇÃO                                                                                                                                                  3 

 

 

O HIV-1 é um retrovírus com genoma RNA, da família Retroviridae 

(retrovírus) e subfamília Lentiviridae, citopático e não-oncogênico14.  

A infecção pelo HIV-1 caracteriza-se por uma deterioração do sistema 

imune celular15. O grau de imunodeficiência e o aparecimento de doenças 

oportunísticas estão relacionados principalmente à perda progressiva de 

Linfócitos TCD4+, durante um período de anos a décadas, até o 

desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)16.  

Esta evolução está intimamente ligada aos níveis de carga viral do HIV-

1 (CV HIV) no plasma, significando que quanto maior a CV HIV, maior será a 

perda de Linfócitos TCD4+ por ano17,18. 

Em 1996, a partir do desenvolvimento dos antirretrovirais altamente 

potentes, a doença controlada passou a se comportar como uma 

enfermidade crônica1. 

Em 2011, estimava-se em 34,2 (31,8 – 35,9) milhões o número de 

Pessoas Vivendo com HIV/aids (PVHA), sendo registrado o maior número 

na  África Subsahariana, com  23,5 milhões, seguido da Ásia Meridional e do 

Sul, com 4,2 milhões, Europa Oriental e Ásia Central com 1,5 milhões, 

América Latina com 1,4 milhões e América do Norte com 1,4  milhões19,20. 

A África Subsahariana também apresenta a maior prevalência da 

doença (4,8%), ou seja, quatro vezes maior do que a prevalência global. Na  

América Latina a prevalência é  de 0,4 (0,3 – 0,5) %20,21. 

Neste mesmo ano, ocorreram 2,5 milhões de novas infecções por HIV, 

o que representa uma queda de 20% em relação a 2001. A África 

Subsahariana, onde 1,7 milhões de pessoas adquiriram o HIV em 2011, é a 

mais afetada19,21. 

O número estimado de 1,2 milhões de africanos que morreram devido 

a doenças relacionadas ao HIV em 2011 representa 70,6% do total de 1,7 

milhões de mortes atribuíveis à epidemia naquele ano19,21.  

Porém, há vários indicadores que demonstram uma melhora 

progressiva e efetiva no acesso à prevenção, ao diagnóstico, e ao 

tratamento, em nível mundial22. 
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O acesso ao aconselhamento e teste de diagnóstico de infecção por 

HIV entre mulheres grávidas no mundo, passou de 8% em 2005 para 35% 

em 2010. A cobertura de Tratamento Antirretroviral em mulheres grávidas 

(TARV) chegou a 48% no mesmo ano22. 

O número de  unidades de saúde que oferecem tratamento de HIV/aids 

expandiu-se de 18.386 em 2009, para 22 400 no final de 2010, assim como 

o acesso à terapia antirretroviral em países de baixa e média renda, cuja 

cobertura atingiu 6,65 milhões de PVHA. No total, estima-se que 7,4 milhões 

de PVHA estavam em TARV em 2011, incluindo aqueles que vivem em 

países de alta renda22. 

No Brasil, os dois primeiros casos notificados ocorreram na cidade de 

São Paulo, em HSH e, desde o início a epidemia nacional reflete a 

diversidade sociogeográfica do país23.  

De acordo com o Boletim Epidemiológico Aids e DST’s 2011- Versão 

Preliminar, do Departamento Nacional de DST, HIV, Aids e Hepatites Virais, 

desde o início da epidemia, em 1980, até junho de 2011, o Brasil teve 

608.230 casos registrados de aids, sendo 65,4% do sexo masculino. Em 

2010 foram notificados 34.218 casos novos da doença, com taxa de 

incidência de 17,9 casos por 100 mil habitantes. Foram ainda registradas 

201.279 PVHA em uso de TARV e realizados 4.815.016 testes para 

detecção de HIV através do Sistema Único de Saúde (SUS)24. 

Em 2010 o SUS registrou 11.329.203 internações, das quais 36.070 

(0,31 %) foram relacionadas à aids25. 

Observando-se a epidemia por região em um período de 10 anos, de 

2000 a 2010, a taxa de incidência caiu no Sudeste de 24,5 para 17,6 casos 

por 100 mil habitantes. Nas outras regiões, cresceu: 27,1 para 28,8 no Sul; 

7,0 para 20,6 no Norte; 13,9 para 15,7 no Centro-Oeste; e 7,1 para 12,6 no 

Nordeste. Vale lembrar que o maior número de casos acumulados está 

concentrado na região Sudeste (56%)24. 

Ocorreram muitas mudanças no perfil da epidemia no país, desde o 

seu início até o momento atual, assinalando tendências, não homogêneas 

http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-aids
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para todo o território nacional, de heterossexualização, feminização, 

envelhecimento, pauperização e interiorização26.  

A feminização é caracterizada pela variação da razão homem e mulher 

entre os casos notificados. Essa relação vem diminuindo de 28:1 em 1985, 

para 1,7:1 casos em homens para cada mulher em 201024. 

Essa mudança também aponta para a heterossexualização como uma 

tendência na epidemia. Nas mulheres, 83,1% dos casos registrados em 

2010 decorreram de relações heterossexuais com pessoas infectadas pelo 

HIV. Entre os homens, 42,4% dos casos se deram por relações 

heterossexuais, 22% por relações homossexuais, 7,7% por bissexuais, 5,0% 

entre usuários de drogas injetáveis, 0,6% transmissão vertical e 22,1% 

ignorados24. 

Apesar do maior número de casos no sexo masculino entre 

heterossexuais, a epidemia no país é concentrada. Ao longo dos últimos 12 

anos, a porcentagem de casos na população geral de 15 a 24 anos caiu 

quanto?. Já entre os HSH na mesma faixa etária houve aumento de 

10,1%24. 

O risco de transmissão vertical (TV) do HIV, na ausência de qualquer 

medida de quimioprofilaxia ou tratamento, situa-se entre 25 a 30%. Desse 

percentual, 25% referem-se à transmissão intraútero e 75% transmissão 

intraparto27.  

Em gestantes que fazem uso de terapia antirretroviral e que mantêm 

níveis de carga viral abaixo de 1.000 cópias/ml, a taxa de TV é inferior a 

1%28. 

O Ministério da Saúde incentiva o uso de medicamentos antirretrovirais 

em gestantes com HIV/aids durante a gravidez e no trabalho de parto, além 

de realização de cesárea para as mulheres que têm carga viral maior ou 

igual a 1000 cópias/ ml ou desconhecida29.  

Para o recém-nascido, a determinação é de substituição do aleitamento 

materno por fórmula infantil (leite em pó) e uso de antirretrovirais por 6 

semanas29. Com essa conduta houve expressiva redução de casos de aids 

http://www.aids.gov.br/pagina/parto
http://www.aids.gov.br/pagina/parto#posparto
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em menores de cinco anos, sendo este o resultado das medidas adotadas 

com o objetivo de reduzir a transmissão vertical do HIV no país24. 

A aids sempre foi vista como uma doença de adultos e jovens, refletida 

na maioria das campanhas educativas veiculadas na mídia. Isso criou a falsa 

noção de que o idoso estaria distante de riscos e vulnerabilidades em 

relação à infecção pelo HIV. A evolução da epidemia, no entanto, tem 

mostrado um aumento na taxa de incidência de casos de aids na população 

mais velha, entre 1998 e 2010, sendo, atualmente,  de 6,4 casos/ 100 mil 

habitantes na faixa etária entre 50 a 59 anos, e de 1,9 casos/ 100 mil 

habitantes na faixa etária de 60 anos e mais24.  

Esses dados, analisados em conjunto com dois outros fatores, o 

envelhecimento da população brasileira e o aumento da sobrevida de PVHA, 

demonstram que teremos, em curto espaço de tempo, um incremento 

relevante no número de pessoas soropositivas vivendo na terceira idade24 

30,31. 

Outra tendência, a interiorização da epidemia, compreende diversos 

aspectos, dentre eles a tendência de disseminação da epidemia dos maiores 

centros urbanos, em geral localizados próximos ao litoral, para outras 

regiões32,33. 

Um estudo ecológico que categorizou os municípios segundo a 

magnitude e tendência da epidemia, mostrou que 75,3% (4190) dos 

municípios brasileiros tiveram notificação de casos de aids no período de 

2002 a 200634. 

Depreende-se, do que foi exposto acima, que a epidemia vem se 

disseminando de forma mais lenta em anos recentes, embora essa 

desaceleração não ocorra de forma homogênea, tanto do ponto de vista dos 

segmentos populacionais quanto das regiões geográficas, conforme os 

últimos dados apresentados pelo boletim epidemiológico Aids e DST  do 

Ministério da Saúde (MS)24. 
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1.2 Programa nacional de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS 
- (PN DST/AIDS) 

De acordo com o Ministério da Saúde, três anos depois do surgimento 

do primeiro caso de aids no Brasil, consolidou-se,  em 1986, um  modelo de 

atenção, com a criação do PN DST/AIDS35. 

A resposta brasileira à aids buscou unir aspectos de  promoção da 

saúde, prevenção e assistência para o enfrentamento da  epidemia36. 

Essa política se mostrou alinhada ao marco das diretrizes do SUS, que 

surgiu 02 anos depois, e ao longo destas três décadas de epidemia suas 

ações programáticas mostraram-se sustentáveis e foram renovadas de 

acordo com a dinâmica epidemiológica e social da aids, inovando e 

ampliando ações orientadas para a  atenção integral e universal às pessoas 

afetadas pela epidemia37.  

O SUS, instaurado em 1988, envolvendo o nível federal, estadual e 

municipal, tem como princípios a universalização, a integralidade e a 

equidade, e como diretrizes, entre outras, a descentralização e o controle 

social (termo usado pelo Brasil que define o controle do poder público 

exercido pela sociedade civil, por meio da participação oficial na definição de 

políticas públicas de saúde, metas, objetivos e planejamento de ações)37. 

O PN DST/Aids, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 

representa a autoridade nacional no enfrentamento da epidemia. Tem como 

principal missão a redução da incidência do HIV/aids, o controle das outras 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas vivendo com HIV/aids37. 

À medida que a infecção pelo HIV dissemina-se pelo mundo, percebe-

se que a epidemia não segue a mesma trajetória em todas as populações, 

apresentando-se de maneira diferenciada  em diferentes áreas geográficas e 

afetando distintas parcelas de populações, em diferentes momentos38. 

Essas características e o dinamismo desse processo dificultam as 

atividades de acompanhamento do curso da epidemia, de prevenção da 

disseminação do HIV e do planejamento para reduzir o seu impacto37. 
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Em 1989, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou as 

primeiras normas de vigilância da infecção pelo HIV; em 2000, a OMS e o 

UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS) 

elaboraram o documento “Vigilância do HIV de Segunda Geração: A 

Próxima Década”39,40. 

Os sistemas de vigilância de segunda geração têm por objetivo 

identificar as tendências da infecção pelo HIV38. 

O Brasil desde 1986 incluiu a aids como doença de notificação 

compulsória, através da Portaria 542 do Ministério da Saúde, como 

estratégia de Vigilância Epidemiológica para monitorar o agravo da doença 

no País41. 

Além dos casos de aids, a notificação e a investigação de outros 

agravos no Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação do 

Ministério da Saúde (SINAN) - têm como objetivo o controle dos registros 

que resultam no fornecimento de informações para análise do perfil da 

morbidade, utilizadas para tomar decisões importantes sobre a doença em 

níveis locais, regionais e nacional42.  

Atualmente, as fontes de dados sobre a ocorrência de aids no Brasil 

estão no SINAN - aids, implementado em 1993, que é a base de dados 

eletrônica de vigilância epidemiológica de maior importância no País43.  

Os dados são oriundos das notificações universais de casos 

confirmados de aids conforme definição adotada no Brasil. No Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), criado em 1975 e informatizado em 

1979, são registrados todos os óbitos através da utilização de declaração de 

óbito padronizado em todo território nacional42,45.  

O Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) foi criado 

em 1997, como uma ferramenta de gestão de apoio logístico para  

distribuição, dispensação e controle de estoque dos antirretrovirais e, além 

disso , tem o objetivo de monitorar as    prescrições médicas, que devem ser 

realizadas de acordo com as recomendações técnicas do Ministério da 

Saúde, 42.  
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O Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) de 

contagem de Linfócitos TCD4/CD8+ e de carga viral para o HIV-1 foi 

desenvolvido em 1997, com a finalidade de acompanhar os resultados dos 

exames realizados por pacientes e está implantado em todos os estados do 

Brasil42. 

As informações geradas por estes sistemas norteiam as estratégias 

elaboradas, as quais se desdobram em ações relacionadas à prevenção, ao 

diagnóstico da infecção por HIV, à atenção e ao tratamento das PVHA, 

incluindo as ações de proteção das populações mais vulneráveis. Destacam-

se as ações de fortalecimento de gestão e administração de programas e 

incentivos para os recursos humanos e pesquisa em DST/AIDS42. 

No que diz respeito às ações de prevenção da transmissão sexual da 

aids, o PN DST/AIDS disponibiliza de preservativos masculinos e, em menor 

escala, femininos, nos serviços do SUS e estimula seu uso42.  

O MS vem, ao longo dos anos, articulando as ações de prevenção em 

parceria com outros setores governamentais além da saúde, como justiça, 

direitos humanos, trabalho, ONGs e particularmente o setor de educação, 

através das quais foi possível planejar ações de prevenção dirigidas a 

populações vulneráveis como as de conscritos, indígenas e LGBT - lésbicas, 

gays, bissexuais e travestis, as quais foram identificadas  como prioridade 

nacional, em 200842.  

O decréscimo da taxa de incidência de aids em usuários de drogas, 

observada no país, pode estar relacionado à política de redução de danos 

adotada no Brasil, com aumento de práticas de uso seguro de drogas e 

também com a mudança do perfil de consumo que se verificou em anos 

recentes, quando se observou elevação do consumo de drogas inalatórias46. 

Outra ação de destaque no País foi a proibição da remuneração de 

doadores de sangue a partir de 1986. Desde então, os bancos de sangue 

passaram a funcionar de forma regulamentada, sendo a doação realizada 

exclusivamente por voluntários e não anônimos e tornou-se obrigatória a 

realização dos testes para detectar o HIV, entre outros. Certamente, esta 

estratégia representou um grande avanço na prevenção de novas infecções 
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pelo HIV, entre outras doenças transmissíveis por transfusão de sangue e 

hemoderivados47.  

Considerando a política nacional de saúde, a organização dos serviços 

de saúde e os estudos científicos disponíveis, a eliminação da TV do HIV no 

Brasil é uma possibilidade concreta, se todas as recomendações forem 

seguidas e adotadas durante o pré-natal, no momento do parto e nas 

primeiras semanas de vida do recém-nascido48.  

Os insumos necessários para alcançar este objetivo estão disponíveis 

no SUS, nos serviços públicos e privados de saúde: teste de HIV, 

medicamentos antirretrovirais (ARV), inibidores de lactação e fórmula láctea 

infantil49.  

Entretanto, realizar o diagnóstico precocemente em gestantes com 

objetivo de diminuir a transmissão vertical, ainda é um desafio para o País50. 

No Brasil, metade das gestantes brasileiras receberam intervenções 

durante o pré-natal, e no Estado de São Paulo esta cobertura foi de 82%. 

Observa-se que as taxas de transmissão vertical nas regiões Norte e Centro-

Oeste são 13,4% e 4,3%, respectivamente, acima dos padrões 

recomendados pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)49.  

Em locais onde as medidas profiláticas preconizadas pelo MS foram 

implantadas na rotina de pré-natal, as taxas de TV foram reduzidas a menos 

de 2%, abaixo dos padrões aceitos pela OPAS. Cita-se como exemplo o 

Estado de São Paulo, com taxa de transmissão vertical de 2,7% em 2006, 

próximo ao recomendado49. 

Com a adoção, pelo Brasil, de uma política de acesso universal às 

medicações ARV, o MS vem distribuindo, aos PVHA, desde dezembro de 

1996, as medicações para o tratamento do HIV. Disponibiliza também 

insumos para monitoração, a cada 3-4 meses, da evolução da infecção 

através de testes de quantificação da CV HIV e de contagem de Linfócitos 

TCD4+. Estas medidas, entre outras, possibilitaram uma diminuição 

acentuada na taxa de letalidade e aumento da expectativa e da qualidade de 

vida das PVHA51-54. 
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A estruturação das redes laboratoriais de testagem e aconselhamento 

e, mais recentemente, a introdução dos testes rápidos anti-HIV, que 

aumentaram o acesso ao diagnóstico devido à facilidade e rapidez de 

execução, permitem que se alcance um aumento da cobertura de testagem 

de maneira eficiente55,56. 

Vale ressaltar que os insumos para realização do teste rápido anti-HIV 

são fabricados por indústrias farmacêuticas brasileiras42. 

Nos setores produtivos da economia, o uso de TARV representou 

redução da mortalidade e melhoria significativa do índice de Anos Potenciais 

de Vida Perdidos (APVP), para pessoas com HIV/aids em idade 

economicamente ativa57. 

Estudos recentes sugerem que a ampliação da cobertura de acesso 

aos medicamentos antirretrovirais, adotada em muitos países, colaborou no 

declínio de novas infecções por HIV. Além de melhorar a qualidade de vida e 

reduzir a mortalidade por aids, o uso de TARV, é reconhecido como 

instrumento para reduzir a transmissão do HIV58,59. 

 

 

1.3 Tuberculose 

A tuberculose (Tb) é um desafio global de saúde pública em todos os 

países do mundo. Muitos fatores contribuem para que esta doença 

mantenha sua importância em nosso meio, como os fluxos migratórios que 

favorecem os adensamentos comunitários, envelhecimento da população, 

deficiência dos sistemas de saúde e o advento da pandemia da aids60. Esta 

última se tornou o principal fator de risco para o desenvolvimento da Tb em 

muitos ambientes, contribuindo para o seu crescimento em nível mundial61. 

Embora seja uma doença endêmica mundial, apresenta características 

peculiares em cada país e região, como ocorre no Brasil. Sua magnitude 

está relacionada ao nível de desenvolvimento social, à qualidade do controle 

da doença e às condições de acesso aos serviços de saúde62. 
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A Tb é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis, também denominado de Bacilo de Koch (BK)62.  

As micobactérias são bacilos aeróbicos, pequenos, em bastonetes e 

não esporulantes. No gênero Mycobacterium encontra-se um grupo de 

microorganismos tão próximos que são conhecidos como o “complexo da 

tuberculose”, porém dadas as características epidemiológicas, clínicas, 

terapêuticas e de saúde pública do M. tuberculosis, o termo tuberculose 

deve ser reservado unicamente à infecção causada por esse patógeno61. 

Sua principal forma de transmissão ocorre pelo ar, propagando-se pela 

aerossolização das secreções respiratórias contaminadas, com partículas de 

tamanho estimado de 0,5 a 3 µm de diâmetro62.  

Estas partículas podem permanecer em suspensão no ar ambiente por 

horas. Após a inalação, o bacilo atravessa as vias aéreas e atinge os 

bronquíolos e alvéolos, onde permanece no interior dos macrófagos 

alveolares por cerca de três dias, quando começa a se multiplicar61, 62. 

As gotículas médias são, na sua maioria, retiradas pela mucosa do 

trato respiratório superior, e removidas dos bronquíolos pela depuração 

mucociliar63.  

Adicionalmente, os poucos bacilos que escapam dessa barreira física 

de contenção enfrentam os mecanismos alveolares, sendo a fagocitose 

pelos macrófagos alveolares o mais importante63.  

Em pessoas com o sistema imunológico eficiente, o bacilo acaba 

aprisionado dentro de uma célula de defesa, o macrófago, podendo 

permanecer latente por toda a vida, sem evoluir para doença62. 

Caso escapem desses mecanismos, os bacilos entram em 

multiplicação, constituindo o cancro de inoculação ou complexo de Gohn, a 

partir do qual ocorrerá a disseminação por via linfática, constituindo o 

complexo primário63.  

Com a disseminação por via sanguínea, os bacilos se instalam em 

outros órgãos dos diversos sistemas e aparelhos além do pulmão, 

principalmente no fígado, baço, rins, medula óssea e o sistema nervoso, até 

o surgimento da imunidade adquirida ou adaptativa63. 
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A imunidade adquirida, resultante deste processo, não é bactericida. 

Alguns bacilos permanecem vivos no interior dos macrófagos. Este período 

de latência é muito variável, podendo alcançar muitos anos. Este estado, 

assintomático e não infeccioso, é conhecido como Infecção Latente por M. 

tuberculosis (ILMTb)61. 

A probabilidade de o indivíduo vir a ser infectado, e de que essa 

infecção evolua para a doença, depende de múltiplas causas. Entre as 

condições associadas ao maior risco de Tb cita-se idade, sendo maior o 

risco nos menores de dois anos e acima de sessenta anos, condições 

médicas subjacentes, tais como infecção por HIV, diabetes mellitus (DM), 

desnutrição, silicose, transplantes, alcoolismo, uso prolongado de 

corticosteróides ou outros imunossupressores, neoplasias, uso de drogas e 

condições sócio-econômicas adversas61,62. 

Outros fatores importantes para o desenvolvimento da doença estão 

relacionados ao confinamento de indivíduos em prisões, asilos e hospitais 

que podem contribuir para a difusão da doença não só entre os 

componentes desses grupos, mas também entre os profissionais que 

trabalham nesses ambientes64. 

Contatos intradomiciliares de pacientes com Tb pulmonar também têm 

risco elevado de infecção, consequente ao seu maior tempo de convívio e 

exposição aos casos. Considera-se como sendo de risco mais elevado para 

contrair a infecção os contatos que têm, pelo menos, 200 horas de 

exposição a doentes com baciloscopia positiva, ou de 400 horas a doentes 

com baciloscopia negativa e cultura positiva65,66. 

Estima-se que aproximadamente 30% dos contactantes de paciente 

com Tb pulmonar se infectem. Em pacientes sem HIV, 5% desenvolvem Tb 

ativa em até dois anos após a primeira infecção (primo-infecção), tanto a 

partir do foco pulmonar, quanto do foco ganglionar ou, em consequência da 

disseminação hematogênica. Outros 5% desenvolvem-na depois dos dois 

primeiros anos de infecção pelo bacilo, consequentemente ao 

recrudescimento de algum foco já existente no organismo (reativação 
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endógena), ou por uma reinfecção exógena, ou seja, nova exposição a uma 

carga bacilar exterior67.  

Um estudo de coorte realizado no Rio de Janeiro demonstrou que a 

incidência de Tb nos dois primeiros anos após o contato com o caso índice 

foi de 3,2%, com uma taxa de incidência de Tb estimada em 1.649/100.000 

habitantes68. 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), um 

terço da população mundial está infectado pelo Mycobacterium tuberculosis, 

em risco de desenvolver a doença69. 

 Em 2010 foi estimada uma incidência de 8.8 milhões de casos por Tb 

globalmente, equivalente a 128 casos por 100.000 habitantes. Sendo a 

maioria na Ásia (59%) e África (26%), com menores proporções de casos na 

região leste do Mediterrâneo (7%), Europa (5%) e Américas (3%). O mais 

preocupante está relacionado ao aumento do número de casos de 

resistência às medicações, com prevalência estimada de 650.000 casos em 

201069. 

Atualmente o Brasil encontra-se no grupo de 22 países que 

concentram 82% da carga mundial de Tb e que, por este motivo, são 

priorizados pela OMS em relação ao controle da doença70,71. 

A taxa de incidência no país, que em 2001 foi de 42,8 casos para 100 

mil habitantes, caiu para 36,0 no ano de 2011, o que significa uma queda de 

15,9 pontos percentuais na última década71.  

A região Sudeste concentra o maior número de casos notificados no 

SINAN (30.462) e de óbitos por Tb (2.086), mas a Norte apresentou  maior 

taxa de incidência, de 45,2  por 100 mil habitantes,  em 2011. Os estados do 

Amazonas (62,6) e Rio de Janeiro (57,6) apresentaram as maiores taxas de 

incidência do país, enquanto Goiás (13,6) e Distrito Federal (11,1) as 

menores no ano de 201171.  

A taxa de mortalidade, que em 2001 foi de 3,1 óbitos para 100 mil 

habitantes, foi reduzida para 2,4 em 2010, uma queda de 22,6% nos últimos 

10 anos71,72. 
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De acordo com a OMS o Brasil detectou 88% de seus casos novos em 

2009; segundo dados do SINAN/MS, anualmente notificam-se no país 

aproximadamente 84 mil casos de Tb, sendo que destes, 69.245 são casos 

novos71. 

 Segundo o Boletim Epidemiológico, no Estado de São Paulo, em 2010, 

foram notificados 16.603 casos novos, com taxa de incidência de 40,2 por 

100 mil habitantes e 922 óbitos por Tb. A taxa de incidência, 39 casos por 

100 mil habitantes, declinou  21% desde 1998, semelhante à média 

nacional.  Do total de 19.550 casos (novos e retratamentos) do ano de 2011, 

2.339 (12%) tinham infecção por HIV73. 

 

 

1.4 Programa nacional de controle de tuberculose – PNCT 

No Brasil, há evidências de que a Tb foi introduzida pelos portugueses 

e missionários jesuítas durante a colonização em 150074.  

A partir do século XIX, com os movimentos migratórios ocorreu uma 

maior disseminação da doença74. A estimativa de mortalidade por Tb, em 

1855, se aproximava de 1/150 habitantes75. 

Em 1899 houve inicialmente a criação da Liga Brasileira de Tratamento 

da Tuberculose com apoio de organizações filantrópicas, e na mesma época 

da Liga Paulista Contra a Tuberculose, ambas seguindo modelos europeus e 

americanos de assistência, permanecendo o tratamento higieno-

dietético73,76.  

Em 1920, com a criação do Departamento Nacional de Saúde, foi 

instituído o primeiro organismo governamental de combate à doença, a 

Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, com a finalidade de diagnosticar e 

tratar os tuberculosos. Sete anos depois, Arlindo de Assis iniciou a 

vacinação anti-Tb com BCG na forma oral em recém-nascidos73, 74. 

A partir de 1930 ampliou-se a intervenção estatal no combate à 

Tuberculose, contando com iniciativas, em menor escala, de instituições 

filantrópicas77.  
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Em 1936, o médico brasileiro Manoel Abreu desenvolveu um novo 

método diagnóstico, que combinava a fotografia à radiografia de tórax, 

“abreugrafia”. O método foi difundido mundialmente para rastreamento de 

Tb78.  

No Brasil, este exame foi exigido até o final da década de 70 junto com 

o certificado de vacinação para varíola, como requisito para obtenção do 

atestado de saúde. Posteriormente, foi substituído pela baciloscopia de 

escarro nos sintomáticos respiratórios, de menor custo e mais fácil 

operacionalização79.  

A partir do decreto Lei n. 3171 de 1941, foi criado o Serviço Nacional 

de Tuberculose (SNT), intensificando o controle da doença. Porém essa 

atuação ganhou evidência em 1946 com a Campanha Nacional contra a 

Tuberculose – CNCT, através da qual foram criados sanatórios populares, 

“dispensários” que eram unidades de saúde destinadas à prevenção, ao 

diagnóstico e ao tratamento da Tb para cada 100 a 120 000 habitantes, 

concentradas em municípios que apresentavam maior número de óbitos; 

outros objetivos eram realizar a capacitação profissional, incrementar a 

vacinação da BCG e promover o desenvolvimento científico e tecnológico80.  

Nesse mesmo ano, surgiu a estreptomicina (S), como marco no 

tratamento e controle da Tb, mas logo se tornou obsoleta com o surgimento 

da resistência bacteriana76, 78.  

Posteriormente, a associação desta com o ácido-amino-salicílico (P), 

trouxe melhora da efetividade do tratamento traduzido por um aumento na 

taxa de conversão bacteriológica e diminuição da resistência bacteriana76. 

E, com a descoberta da ação da isoniazida (H) contra o Mycobacterium 

tuberculosis em 1952, esta passou a ser incluída no regime terapêutico 

ofertado aos pacientes com Tb76. 

Nas décadas seguintes, surgiram outros fármacos com ação anti-Tb, 

incluindo a pirazinamida, o etambutol e a rifampicina76. 

Em meados de 1960, o problema de resistência às principais 

medicações para Tb era preocupante. A partir de 1976, instituiu-se a 

obrigatoriedade da vacina BCG e, somente em 1998 a Tb foi incluída entre 
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as Doenças de Notificação Compulsória em todo território nacional, 

estabelecendo como mecanismo de notificação o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) do Centro Nacional de Epidemiologia 

(CENEPI) da Fundação Nacional de Saúde/MS através da Portaria 

n.405281,82.  

Outras medidas foram adotadas pelas autoridades de saúde, visando 

formular um programa de recuperação dos doentes. Foi criada uma 

classificação para os casos de Tb segundo sua história clínica, radiologia e  

baciloscopia76.  

O passo seguinte foi programar mudanças no esquema terapêutico, 

com base em pesquisas internacionais, que avaliaram associações entre as 

principais drogas disponíveis, tempo do tratamento e classificação dos casos 

de Tb76. 

O Brasil foi o primeiro país a utilizar esquema terapêutico de curta 

duração (seis meses), baseado em estudos realizados no país a partir da 

década de 7076. 

Esse esquema mostrou alta tolerância, eficácia e viabilidade e sua 

escolha era precedida e norteada pela prova bacteriológica, sendo dois 

meses com Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida (RHZ) e 4 com 

Rifampicina e Isoniazida (RH) para os casos positivos e, 2 meses para RHZ, 

2 para RH e 2 com H para os negativos. Essa combinação foi padronizada 

na rede pública de saúde e distribuída gratuitamente83,84. 

Nesse contexto, o emprego do esquema de curta duração foi a 

motivação para que se reorganizasse a política nacional de controle da Tb, 

unificando em nível central do país e descentralizando as ações do PNCT 

para os estados e alguns municípios, o que levou à redução do número de 

leitos hospitalares e à ampliação do tratamento ambulatorial85. 

Essas mudanças produziram impacto positivo na incidência e 

principalmente na mortalidade por Tb, que foi notado no final da década de 

oitenta e início de noventa do século passado85. 

Com a criação do Centro de Referência Professor Hélio Fraga 

(CRPHF), no estado do Rio de Janeiro, das Coordenadorias Macro-
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Regionais e do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o programa 

de Tb foi incorporado ao processo de municipalização decorrente da criação 

do SUS76,85,86. 

Após a declaração feita pela OMS de que a Tb era uma emergência 

mundial, o Brasil iniciou a elaboração de planos estratégicos e emergenciais 

para ampliar a resposta governamental em âmbito nacional, estadual e 

municipal, para a doença87, 88, 89. O Plano Estratégico proposto pelo PNCT 

tem como um de seus objetivos incentivar o desenvolvimento de pesquisas e 

programas em Tuberculose, particularmente clínico-operacionais. Estes 

visam identificar e resolver problemas de saúde pública de forma ágil, e 

ajudar gestores a tomar decisões baseadas em evidências. 

Nesse contexto, o PNCT tem procurado se estruturar para desenvolver 

estratégias de descentralização e horizontalização de ações de prevenção, 

vigilância e controle, com o objetivo de reduzir a mortalidade e a morbidade 

por Tb no País90.  

Em 2006, o governo brasileiro se comprometeu a detectar 90% dos 

casos de tuberculose estimados e a curar pelo menos 85% dos casos novos 

de tuberculose bacilífera, conforme as metas estabelecidas pela OMS91,92. 

As estratégias utilizadas para ampliação dessa cobertura estão 

relacionadas à utilização do tratamento diretamente observado, (em inglês, 

Directly Observed Short Course Treatment – DOTS) para diminuir o número 

de casos de abandono ao tratamento, realização do teste anti-HIV para 

todas as pessoas maiores de 15 anos diagnosticados com Tb, melhoria do 

sistema de informação e busca ativa de sintomáticos respiratórios93. 

 

 

1.5 Coinfecção HIV/TB 

A associação da Tb com o HIV determina desafios que prejudicam a 

redução da incidência de ambas as doenças94.  

A Tb e a doença por HIV têm uma interação sinérgica, na qual cada 

uma acentua a progressão da outra. A infecção por HIV é o maior fator de 
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risco conhecido para o desenvolvimento de Tb ativa95, tanto por reativação 

da infecção latente, como infecção ou reinfecção por M. tuberculosis. 

Estima-se que o risco de adoecimento por Tb é 21 – 34 vezes96 maior e o de 

morte é 2,4 vezes maior em PVHA comparado ao de pessoas não infectadas 

pelo HIV97. 

A apresentação clínica da Tb pode variar dependendo do estágio da 

imunossupressão de PVHA98. Na fase inicial da infecção pelo HIV ou em 

pacientes com contagem de Linfócitos TCD4+ elevada, podem não ocorrer 

diferenças nas formas de apresentação clássicas da Tb entre PVHA. No 

entanto, com níveis de Linfócitos TCD4+ abaixo de 500 células/mm3, são 

comuns as formas extrapulmonares e disseminadas da tuberculose95.  

Tendo em vista estas características epidemiológicas, entre outras, da 

coinfecção HIV/Tb, os Centros de Controle de Doença dos Estados Unidos – 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention, em inglês), a partir de 

1993, acrescentaram Tb pulmonar como uma doença definidora de aids para 

fins de classificação da doença e vigilância em saúde pública99. 

Anteriormente ao TARV, a coinfecção estava relacionada à diminuição 

na expectativa de vida de PVHA100. 

Porém, o papel da Tb na evolução clínica das pessoas com HIV/aids 

tratadas mudou em nosso meio, dado que as PVHA têm acesso ao 

tratamento de Tb e ao TARV100, 101.  

O TARV combinado, altamente eficaz, é o padrão-ouro para o 

tratamento da aids, de modo a maximizar a potência do tratamento, 

minimizar a toxicidade, diminuir o risco de desenvolvimento de resistência e, 

consequentemente, é uma medida importante para reduzir a incidência de 

tuberculose nessa população vulnerável102-105. 

Um estudo realizado no Brasil mostrou que é possível reduzir em até 

80% a incidência de Tb nos PVHA e TARV106. 

Recentemente, outro estudo comprovou o efeito protetor do TARV 

contra a Tb, independente da contagem de Linfócitos TCD4+107. 

Por outro lado, o uso do TARV pode gerar a “reação paradoxal”, 

caracterizada pela exacerbação das manifestações clínicas dos agentes 
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infecciosos, como o M. tuberculosis, em decorrência da reconstituição imune 

e da boa resposta ao TARV108-110. 

Apesar da prevalência de Tb associada ao HIV ter diminuído com o uso 

generalizado do TARV, as PVHA permanecem extremamente vulneráveis à 

Tb, sendo esta ainda uma importante causa de morbidade e 

mortalidade100,111. Entre as medidas propostas para o controle da epidemia 

de Tb que incluem, principalmente, o diagnóstico precoce dos casos, 

especialmente dos bacilíferos, o tratamento eficaz dos pacientes com Tb, a 

instituição do TARV, deve-se realizar o Tratamento Preventivo da 

Tuberculose com Isoniazida (TPI) para as PVHA com ILMTb112,113.  

De acordo com Akachi e cols., ao se analisar a epidemia de Tb pela 

óptica do desempenho dos programas nacionais de Tb, observa-se que as 

altas taxas de detecção de casos estão significativamente associadas com 

uma menor incidência, prevalência e mortalidade por Tb no ano seguinte, 

mesmo levando em conta a prevalência do HIV114.  

A OMS propõe medidas de controle da infecção por Tb. Estas medidas 

são revisadas anualmente desde 1993, contendo recomendações 

estratégicas e metas115-117.  

A implantação e aperfeiçoamento dessas estratégias de controle da Tb 

pelos serviços de saúde responsáveis pela assistência aos PVHA ainda é 

um desafio, e muitos destes serviços ainda apresentam dificuldades em 

executá-las118,119.  

Neste sentido, são considerados privilegiados os ambientes nos quais 

o acesso a medicações para os tratamentos do HIV, da infecção latente e da 

Tb é universal100.  

Por esta razão a identificação da dupla infecção e a administração do 

tratamento preventivo para Tb tem grande relevância para PVHA104,120.  

 

 

1.6 Epidemiologia da coinfecção HIV/Tb no mundo e no Brasil 
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A situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem 

apresentado mudanças significativas, observadas através dos padrões de 

morbimortalidade em todo mundo. Doenças “antigas”, como a Tb persistem, 

fazendo com que esse grupo de doenças continue a representar um 

importante problema de saúde pública, inclusive em países 

desenvolvidos121. 

Esse cenário reflete as transformações sociais ocorridas a partir da 

década de setenta, caracterizadas pela urbanização acelerada, migração, 

alterações ambientais e facilidade de comunicação entre continentes, países 

e regiões, que contribuíram para o delineamento do atual perfil 

epidemiológico das doenças transmissíveis em todo o mundo121. 

Os últimos levantamentos epidemiológicos realizados pelo mundo 

mostram que pelo menos um terço das 34 milhões de pessoas vivendo com 

HIV no mundo estão infectadas com tuberculose, sendo estimados 1.1 

milhões de casos novos de Tb entre PVHA119.  

O número de indivíduos rastreados para Tb latente em PVHA tem 

aumentado nos últimos anos, mas ainda representa 7% (2,3 milhões) desta 

população e, entre os casos novos de HIV apenas 12% (180.000) iniciaram 

o TPI119. 

No Brasil, os diversos estudos sobre a situação de saúde da população 

apontam para a ocorrência, no final do século XX, de declínio nas taxas de 

mortalidade devido às Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) e, em 

especial, às transmissíveis, para as quais se dispõe de medidas de 

prevenção e controle, como o caso da coinfecção HIV/Tb121. 

Em 2010, entre os casos novos de tuberculose notificados no SINAN, 

cerca de 10% apresentavam coinfecção HIV/Tb. A região Sul com 18,6% 

representa o maior percentual de coinfecção – quase duas vezes superior à 

média nacional de 9,9%. Os estados de Santa Catarina (21,1) e Rio Grande 

do Sul (20,6) apresentam as maiores taxas, seguido por Amazonas (11,9) e 

São Paulo (11,1). Deve-se mencionar que esse indicador está intimamente 

relacionado à realização do exame anti-HIV71.  
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1.7 Diagnóstico e tratamento da ILMTb em PVHA 

A ILMTb consiste no período  posterior à primeira exposição do 

organismo não infectado ao Mycobacterium tuberculosis e anterior ao 

aparecimento da doença122.  

Este período oferece uma oportunidade ímpar para a adoção de 

medidas profiláticas, como o TPI100.  

O diagnóstico da ILMTb é feito pelo teste tuberculínico (TT) sendo que 

este é também um instrumento complementar para o diagnóstico de 

tuberculose ativa100.  

Esse teste é o método mais utilizado de diagnóstico de ILMTb. Sua 

sensibilidade e especificidade na população geral variam de 68 a 95% e de 

96 a 99%, respectivamente; deve ser realizado em todos os indivíduos 

infectados pelo HIV no momento do diagnóstico e repetido anualmente, 

enquanto o resultado for negativo123.  

O resultado do TT orienta a abordagem para o tratamento da 

tuberculose latente124-126. A tuberculina utilizada, PPD Rt – 23, é preparada 

pelo Statens Serum Institut (SSI), em Copenhagen, e desenvolvida e testada 

em conjunto, pelo SSI e pela Organização Mundial de Saúde, visando obter 

um produto padronizado e de alta qualidade que possa ser  usado em todo o 

mundo127. 

No Brasil, a tuberculina utilizada é o PPD Rt – 23, uma mistura 

purificada por fracionamento químico (derivado protéico purificado) de 

componentes solúveis de Mycobacterium tuberculosis produzidos durante 

crescimento em meio líquido, proveniente do SSI  e rediluída no país por 

outros laboratórios, na dose de duas unidades de tuberculina (2 UT) 

correspondente a 0,1 ml de solução128-130. 

Alguns estudos têm demonstrado diferenças na qualidade do TT 

quando este é diluído em nível local, implicando em uma reflexão sobre a 

possibilidade de que esses produtos apresentem composição biológica 



1 INTRODUÇÃO                                                                                                                                                  23 

 

 

inadequada ou problemas técnicos no processo de produção, 

armazenamento e distribuição dos testes cutâneos131-134. 

Para realizar a interpretação do TT é necessário conhecimento sobre o 

antígeno utilizado, imunologia da reação ao antígeno e capacitação nas 

técnicas de administração e de leitura do teste135,136.  

O TT é realizado através de uma injeção por via intradérmica (ID), 

conhecido como Técnica de Mantoux, na face anterior do antebraço 

esquerdo, usando seringa de 1 ml com agulha apropriada para aplicação 

ID137,138.  

A resposta ao TT é um exemplo de reação hipersensibilidade do tipo 

tardia. As células T linfocitárias anteriormente sensibilizadas pela infecção 

por M. tuberculosis são recrutadas para o local da aplicação do teste e 

liberam linfocinas139.  

Estas linfocinas induzem a uma vasodilatação local (causando um 

edema), deposição de fibrina e recrutamento de outras células 

inflamatórias139. 

Essa reação é demonstrada pela presença de enduração cutânea no 

local da injeção da tuberculina, a qual é medida com uma régua transparente 

milimetrada. Os testes devem ser lidos entre 48 e 72 horas após a aplicação 

intradérmica, quando a enduração é máxima, desaparecendo lentamente em 

alguns dias135,140. 

No Brasil, para a população geral, o teste é considerado positivo 

quando a área de enduração for maior ou igual a 10 mm. Para PVHA ou 

outras causas de imunodepressão o ponto de corte estabelecido é igual ou 

maior do que 5 mm128.  

A implantação e a realização do TT rotineiramente nos serviços de 

saúde, bem como o retorno dos pacientes para leitura do TT, ainda são 

fatores limitantes para o uso deste instrumento de diagnóstico141-144. 

Dificuldades operacionais, presentes em nosso meio, também foram 

observadas em outros países, tanto para a realização do TT, quanto para a 

instituição do TPI145. 
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Para realizar a leitura do exame é necessário capacitar os profissionais 

de saúde para esta finalidade. Esta capacitação consiste na realização de 

200 leituras abertas e 50 leituras duplas cegas, realizadas sob supervisão de 

um profissional aferido na técnica, que fornecerá ao treinando uma 

declaração especificando sua aptidão135. 

Para adquirir o certificado de leitor do TT são necessários 80 a 89% de 

acertos nas leituras duplas cegas e para ser leitor de referência, entre 90 e 

100%135.  

Entretanto, mesmo com a capacitação concluída, existe uma alta taxa 

de rotatividade de trabalhadores nos serviços de saúde, que dificulta o 

treinamento dos demais profissionais de uma mesma equipe146,147.  

Vale ressaltar também que, como o teste consiste em duas etapas, 

com 48 a 72 horas de intervalo entre elas, muitos pacientes que realizam a 

aplicação acabam não retornando para leitura146. 

Um fator que pode interferir no resultado do TT é a vacina BCG. Esta é 

prioritariamente indicada para população entre 0 a 4 anos e, no Brasil é 

administrada aos menores de um ano, como dispõe a Portaria n° 452, de 6 

de dezembro de 1976, do Ministério da Saúde148 e a Portaria no 3.318, de 

28 de outubro de 2010, que institui em todo território nacional os calendários 

de vacinação do Ministério da Saúde149.  

A vacina BCG oferece proteção contra as formas mais graves de Tb, 

tais como a meningoencefalite tuberculosa e a tuberculose miliar, na 

população menor de 5 anos150-152.  

A duração do efeito protetor causado pela vacina pode durar por cerca 

de vinte anos, segundo estudo realizado no Brasil153. 

Há evidências consistentes de que a vacina BCG não afeta o resultado 

do TT em indivíduos que receberam a vacina há 15 anos ou mais154. 

Uma intervenção chave de saúde pública que tem sido recomendada 

desde 1993155 pela União Internacional Contra Tuberculose e Doenças 

Pulmonares (IUATLD) e da OMS, revisada em 1998156 em conjunto com a 

UNAIDS157, e reforçada em 2004158 para reduzir a incidência de tuberculose 
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em pessoas com HIV/aids é o tratamento  preventivo da Tb com isoniazida 

nos pacientes com ILMTb. 

Também em 2004, a OMS declarou a Tb como emergência global159, e 

introduziu o projeto “Three ’I’s for HIV/TB”116, (três Is para HIV/Tb), ou seja, 

controle da doença através da instituição do tratamento preventivo com 

isoniazida, controle da infecção por Tb e busca intensificada (ativa) de 

casos. 

O TPI reduz o risco de adoecimento por Tb em 60 a 90%, dependendo 

da duração e da adesão ao tratamento160-163.  

Como há demonstração de que seis a nove meses do TPI reduzem o  

risco de Tb entre PVHA, a OMS recomenda o TPI por seis meses115,164. 

Dois estudos, realizados em Botsuana165 e na África do Sul165 

sugeriram um benefício adicional quando o período de TPI se prolonga por 

trinta e seis meses, mais particularmente entre PVHA com TT positivo. 

Entretanto, em outro estudo, realizado na Índia167, não foi possível observar 

diferença de benefício entre 36 meses de TPI e os 6 meses preconizados 

pela OMS. 

Em PVHA e usuários de droga intravenosa nos EUA foi avaliado o 

efeito protetor do TPI, em regime de 24 meses de tratamento, sendo 

observada a diminuição do risco de Tb da ordem de 83%, com a 

administração intermitente de droga, duas vezes por semana168. 

Um estudo realizado no Brasil mostrou uma redução de 80% do risco 

de Tb entre PVHA submetidos ao TARV e ao TPI quando comparados aos 

que não receberam nenhum dos dois tratamentos169. 

Trabalho de coorte de PVHA com ILMTb no Rio de Janeiro mostrou  a 

contribuição do TPI administrada por doze meses, com aumento da 

sobrevida em populações com  alta prevalência de Tb170. 

Porém, alguns estudos realizados com PVHA não demonstraram 

benefícios no uso do TPI171,172. 

A duração do TPI pode variar de um ambiente para outro. Enquanto em 

alguns países, como Inglaterra, recomenda-se a Isoniazida, na mesma dose 

que no Brasil, diariamente, durante seis meses173-175 e, em outros, como nos 
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EUA, considera-se mais eficaz o TPI por nove meses, mas admite-se 

administrá-lo por 6 meses em casos especiais176-178. 

A fim de reduzir o risco de Tb em PVHA, o Ministério da Saúde 

recomenda o TPI utilizando 5 mg / kg / dia, até 300 mg/dia, por 6 meses para 

o tratamento de  PVHA e TT  5 milímetros e radiografia de tórax normal, 

sem sinais e sintomas de Tb179. 

Nos PVHA que sejam contatos intradomiciliares ou institucionais de 

pacientes bacilíferos, independentemente do TT e nos casos de TT < 5 mm 

com registro documental de TT > 5 mm anterior sem tratamento na ocasião, 

também se indica o TPI179. 

Para indicar o TPI nas situações em que a radiologia de tórax 

apresenta algum tipo de alteração, deve ser realizada  uma boa história 

clínica, afastando a possibilidade de Tb atual, inclusive através de outros 

métodos diagnósticos (escarro, radiografias anteriores e, se necessário, 

tomografia computadorizada de tórax), e afastar a possibilidade de Tb 

anterior, independentemente do resultado do TT179. 

A OMS vem identificando que, apesar das evidências de efetividade do 

TPI, e da existência de uma política que incentiva seu uso, há dificuldades 

para implantação e utilização dessa prática180.  

Entre os fatores identificados como obstáculos para a adoção do TPI 

destaca-se a preocupação dos gestores de programas e serviços de saúde 

de que o mesmo possa contribuir para um aumento da tuberculose 

resistente à isoniazida180. 

Outro fator importante refere-se à baixa adesão dos médicos para 

adotar medidas para detecção e tratamento da ILMTb em PVHA181,182. 

Um estudo recente, realizado no Brasil, mostrou que é possível 

implantar a prática de realização do TT e prescrição do TPI. Mas para 

alcançar este objetivo é necessário reorganizar os serviços e formar equipes 

interdisciplinares estruturadas e capacitadas183. 

Em estudo retrospectivo, realizado no Serviço de Extensão ao 

Atendimento de Pacientes HIV/aids do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (SEAP), identificou-se  uma 
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prevalência de ILMTb de 20,1% nos PVHA, dos quais 55% realizaram TPI; 

para  45% deles  não se identificou informação sobre a instituição do TPI, 

em prontuário184. 

 

 

1.8 Serviço de extensão ao atendimento de pacientes HIV/AIDS - 
SEAP HIV/AIDS 

Conforme o decreto de Nº 39.465, de 4 de novembro de 1994, 

publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, criou-se no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), o Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/aids 

(SEAP HIV/AIDS), subordinado à Divisão de Moléstias Infecciosas e 

Parasitárias (DMIP), do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHCFMUSP)185. 

O serviço, que funcionava diariamente, das 8:00 às 20:00 horas, de 

segunda a  sexta-feira, localizava-se na Rua Frei Caneca 557, onde eram 

realizadas atividades de ensino, pesquisa e assistência  a pacientes adultos 

vivendo com HIV/aids. 

O atendimento era oferecido nas áreas de infectologia, saúde mental 

(psiquiátrico e psicológico), saúde da mulher (ginecologia, planejamento 

familiar e colposcopia), proctologia, oftalmologia, cirurgia plástica, 

cardiologia, saúde bucal e nutrição. Realizava atendimento de serviço social, 

consultas farmacêuticas e de enfermagem. Possuía hospital-dia com 09 

leitos e farmácia, para dispensação de medicamentos antirretrovirais e 

complementares186. 

Na equipe interdisciplinar de 55 colaboradores atuavam 18 médicos 

infectologistas, 01 psiquiatra, 01 ginecologista, 01 odontólogo, 03 assistentes 

sociais, 04 psicólogos, 01 farmacêutico, 01 administrador, 02 enfermeiros, 

profissionais para apoio administrativo e de enfermagem que atuavam em 

projetos de assistência e pesquisa e 18 terceirizados186. 



1 INTRODUÇÃO                                                                                                                                                  28 

 

 

O serviço tinha por objetivo promover, de modo integrado, ensino, 

pesquisa e assistência, bem como, desenvolver programas de atendimento 

integral a PVHA186. 

A partir de 25 de junho de 2012, o serviço foi incorporado ao Instituto 

de Infectologia Emílio Ribas. 

 

 

1.9 SIGH e sua utilização em pesquisa 

O Sistema de Informação e Gestão Hospitalar (SIGH), desenvolvido 

pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 

(PRODESP) está implantado nos institutos e serviços do Sistema 

HCFMUSP e é amplamente utilizado em serviços de saúde ligados ao SUS 

no Estado de São Paulo187. 

Sua implantação no SEAP HIV/AIDS iniciou-se em 2004. No início foi 

utilizado para registro de consulta médica, de psicologia, atendimentos de 

serviço social e de nutrição, assim como para agendamento de coleta de 

exames.  

A partir 06 de fevereiro de 2006 iniciou-se a informatização da 

Farmácia, implantando-se os módulos destinados ao registro da prescrição e 

da dispensação de medicamentos. Nesta época, também estava em 

funcionamento o módulo de acesso aos resultados de exames de apoio ao 

diagnóstico dos pacientes.  

Estes recursos, que permitem maior acesso às informações para 

gestão e assistência, podem também ser utilizados para pesquisa.  

Com base nas informações procedentes do SIGH foi possível obter  

subsídios para projetos assistenciais, gerenciais e acadêmicos. 

Com base em pesquisa anterior realizada em nosso serviço, onde se 

observou elevado contingente de PVHA com ILMTb sem acesso ao  TPI, 

consideramos necessário  avaliar o acesso à prescrição médica do TPI em 

PVHA. 
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2 PERGUNTA DO ESTUDO 

 

 

Qual é a taxa de acesso à prescrição médica do tratamento preventivo 

com isoniazida que se observa entre os pacientes com HIV/aids  em 

seguimento em serviço especializado de HIV/aids? 
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3 OBJETIVOS 

 

 

1. Avaliar a taxa de acesso à prescrição médica do tratamento 

preventivo com isoniazida entre os pacientes com diagnóstico de HIV/aids e 

Infecção Latente por Mycobacterium tuberculosis diagnosticada através do 

teste tuberculínico (TT > 5 mm) e sem Tuberculose ativa, atual ou anterior,  

e em seguimento em um serviço especializado em HIV/AIDS; 

2. Descrever as características epidemiológicas, demográficas e 

clínicas dos pacientes com HIV/aids e ILMTb; 

3. Avaliar entre os pacientes com diagnóstico de HIV/aids e ILMTb 

que não realizaram o Tratamento Preventivo com Isoniazida, os motivos da 

não realização do mesmo; 

4. Descrever a característica do profissional que solicitou o teste 

tuberculínico e prescreveu o Tratamento Preventivo com Isoniazida. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do estudo 

Estudo observacional descritivo e analítico envolvendo pacientes 

vivendo com HIV/aids e ILMTb sem Tb ativa, atual ou anterior, em 

seguimento no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/aids – 

SEAP HIV/aids  entre 01/02/2005 e  31/12/2009. 

 

 

4.2 Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo indivíduos com diagnóstico de HIV/aids e 

ILMTb diagnosticada através do teste tuberculínico (TT > 5 mm), entre 

01/02/2005 a 31/12/2009, e em seguimento no Serviço de Extensão ao 

Atendimento de Pacientes HIV/aids – SEAP HIV/aids. 

 

 

4.3 Critérios de exclusão 

Foram excluídos: indivíduos com teste tuberculínico (TT > 5 mm) e 

história de Tb anterior ou concomitante ao TT, uma vez que nestes casos o 

TT pode ter sido utilizado como método auxiliar de diagnóstico de Tb ou esta 

pode ter sido diagnosticada durante o processo de investigação da Tb; 

indivíduos com TT > 5 mm, com ou sem a realização do TPI, em um período 

anterior ao do estudo; indivíduos que não permaneceram na instituição por 

tempo suficiente para receber a prescrição médica do TPI . 
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4.4 Banco de dados - Teste Tuberculínico  

A partir de 01 de fevereiro de 2005, após capacitação da equipe de 

enfermagem, o TT passou a ser realizado no SEAP HIV/aids.  

Os TT realizados no serviço eram pedidos pelo médico infectologista, 

em formulário de solicitação de exames gerais e, entregues ao paciente. 

Este por sua vez, era encaminhado ao Hospital Dia para receber orientações 

sobre a rotina e procedimento do exame.   

Ao realizar o exame, o indivíduo recebia um folheto, elaborado no 

SEAP HIV/aids, com informações padronizadas sobre o significado do TT, 

cuidados após a aplicação e a data de retorno para leitura188. 

Ao receber essas orientações impressas e reforçadas verbalmente, era 

solicitada ao indivíduo, sua etiqueta de identificação hospitalar e registradas 

manualmente, em um sistema para este fim, informações quanto à data da 

aplicação, presença da cicatriz vacinal da BCG (identificada através de 

inspeção em região de deltóide direito) e, posteriormente, no retorno para 

leitura do teste, data e resultado do TT. Eram incluídos nesses registros 

alguns outros dados: ocupação, escolaridade (anos completos) e telefone de 

contato. 

Realizada a leitura, o resultado era registrado manualmente no 

sistema, preenchidas duas cópias com o resultado do exame, sendo uma 

entregue ao paciente e outra arquivada em prontuário. 

Esses registros, posteriormente eram transferidos para uma planilha de 

Excel do Microsoft Office e salvos em uma pasta nomeada “TT”. Esta por 

sua vez, era armazenada em um servidor (rede) de compartilhamento de 

dados e arquivos. Por este sistema de compartilhamento de dados – 

Iomega, as informações poderiam ser visualizadas por qualquer profissional 

de saúde em qualquer computador da instituição. 

A alimentação e manutenção dos dados contidos nesta pasta “TT” era 

de acesso restrito e de responsabilidade da equipe de enfermagem. Para 

garantir a consistência e integridade dessas informações, o banco de dados 

era protegido através de uma chave de segurança (senha). 
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4.5 Seleção da casuística 

Para selecionar os indivíduos elegíveis para a pesquisa, foi consultado 

o banco de dados acima descrito e identificados os pacientes que realizaram 

a aplicação do TT entre 01/02/2005 a 31/12/2009, e dentre os que 

retornaram para a leitura do exame foram identificados os que apresentaram 

o resultado de TT > 5 mm, conforme figura 1. 

Organizou-se, então, um novo banco de dados com os resultados de 

exame de TT > 5 mm entre 01/02/2005 a 31/12/2009.  

 

 

4.5.1 Duplicidade de resultados de TT 

Nas situações em que foi observado mais de um registro de TT > 5 mm 

de um mesmo indivíduo entre 01/02/2005 a 31/12/2009 os resultados foram 

novamente checados através da consulta ao sistema de registros manuais 

de TT, confirmados os registros e nomes dos indivíduos e distinguindo-se as 

datas de realização do exame. 

Para fins desta pesquisa, foi considerada apenas a primeira data de 

leitura do resultado de TT > 5 mm, sendo, portanto, excluídos os 

subsequentes resultados de exame de um mesmo indivíduo, conforme 

apresentado em Figura 1. 
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Figura 1 - Algoritmo de seleção de indivíduos com TT > 5 mm a partir de um banco de 
dados de resultados do exame realizado no SEAP – HIV/aids entre 01/02/05 à 31/12/09, 
São Paulo - SP. 
No algoritmo acima, incluir “s” no último balão a esquerda  

 

4.5.2 Identificação de indivíduos com Tb concomitante ou anterior ao 
TT 

Foram excluídos os indivíduos que apresentaram Tb concomitante ou 

anterior ao TT. Sua identificação foi realizada através de pesquisa de 

informações em prontuário e no SIGH- Farmácia. O SIGH Módulo Farmácia 

foi iniciado em 06/02/2006. Para todos os pacientes que tiveram TT > 5mm 

entre  01/02/2005 e 05/02/2006 foi feita pesquisa em prontuário sobre Tb 

concomitante ao TT  e anterior. Para os pacientes que tiveram TT > 5 mm a 

partir de 06/02/2006 inicialmente foi verificado, no SIGH - Farmácia, quais 

estiveram em tratamento para Tb, com a identificação de retirada de 

medicações que compõem os esquemas para Tb, que foram excluídos por 

Tb concomitante. Para os demais, que não foram excluídos por Tb 

concomitante, foi feita pesquisa em prontuário para identificar Tb anterior. 
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Figura 2 - Identificação de indivíduos com Tb concomitante ou anterior ao TT, através do 
SIGH – Farmácia no período de 06 de fevereiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009, 
SEAP São Paulo, SP.  

 

 

4.6 Variáveis relativas ao acesso à prescrição médica do TPI  

4.6.1 Identificação do acesso à prescrição médica do TPI – variável 
desfecho 

A prescrição médica do TPI foi identificada inicialmente através de 

investigação do registro médico da mesma em prontuário. Na ausência 

desta informação, foi verificado o registro de retirada de Isoniazida (INH) 

através de consulta ao sistema SIGH – Módulo Farmácia (SIGH Farmácia), 

realizado nos terminais de computadores instalados no SEAP HIV/aids.  

Na ausência do registro dessa informação no prontuário e no sistema, 

considerou-se que não houve prescrição do TPI. 
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4.6.2 Tempo entre o resultado de TT e a prescrição médica do TPI 

Tendo em vista o intervalo das datas de leitura do exame de TT e  do 

registro médico em prontuário, calculou-se o intervalo de tempo dos sujeitos  

para terem acesso ao TPI. 

Na situação em que havia apenas o registro de retirada de INH na 

farmácia verificado pelo SIGH, foi considerada esta data como a do acesso à 

prescrição médica.  

 

 

4.6.3 Categorização do médico responsável pela solicitação de TT e do 
TPI 

Os médicos responsáveis pela solicitação de TT e pela prescrição do 

TPI foram categorizados como “assistente” ou “residente”, através das 

informações disponíveis no cadastro profissional do Sistema de Informação 

em Gestão Hospitalar (SIGH). Esta pesquisa foi realizada nos terminais de 

computadores do SEAP HIV/aids 

 

 

4.6.4 Avaliação do motivo pelo qual o TPI não foi prescrito 

Através de pesquisa em prontuário foram identificadas as justificativas 

para não prescrição médica do TPI.  

 

 

4.7 Variáveis demográficas  

4.7.1 Sexo 

Categorizou-se a variável sexo em “masculino” ou “feminino”. 
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4.7.2 Idade 

Calculada a partir da data de nascimento até a data da leitura do 

exame de TT e, apresentada no formato de anos completos. 

 

 

4.8 Variáveis relativas à infecção por HIV 

4.8.1 Tempo de diagnóstico de HIV no momento do TT 

Calculado a partir da data de diagnóstico da infecção por HIV 

observada através do resultado impresso do exame de sorologia positiva 

para HIV até a data de realização da leitura do exame de TT. Na ausência 

do resultado sorológico impresso arquivado em prontuário, foi considerado o 

registro médico em prontuário contendo a data da sorologia ou data da 

primeira consulta especializada para infecção por HIV.  

Este cálculo será apresentado no formato de anos completos. 

 

 

4.8.2 Diagnóstico de aids 

O diagnóstico de aids foi registrado de acordo com a definição de caso 

de aids em indivíduos com 13 anos de idade ou mais, segundo critérios CDC 

adaptado (2003), observado através da existência de dois (2) testes de 

triagem ou um (1) confirmatório para detecção de anticorpos anti-HIV e 

evidência de imunodeficiência (diagnóstico de pelo menos uma doença 

indicativa de aids e/ou contagem de Linfócitos TCD4+ inferior a 350 

células/mm³) ou conforme o critério Rio de Janeiro/Caracas, observada a 

somatória de pelo menos dez (10) pontos, de acordo com a identificação 

clínica de sinais, sintomas e doenças189. 
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4.8.3 Uso de terapia antirretroviral no momento do TT 

Foi considerado como em uso de terapia antirretroviral o sujeito para o 

qual foi identificado o registro médico de prescrição em prontuário e/ou  

através do sistema eletrônico de dispensação de medicamentos (SIGH 

farmácia)  

Após essa identificação, as medicações antirretrovirais foram 

separadas segundo sua classe terapêutica: Inibidores Nucleosídeos da 

Transcriptase Reversa (ITRN), Inibidores Não Nucleosídeos da 

Transcriptase Reversa (ITRNN), Inibidores de Protease (IP), Inibidores de 

Fusão (IF), categorizados em esquemas terapêuticos.  

Posteriormente foram categorizadas em 13 esquemas terapêuticos 

utilizados. 

 

 

4.8.4 Uso de outras medicações no momento do TT 

Foi considerado como em uso de outras medicações o sujeito para o 

qual foi identificado registro das mesmas em prontuário, na consulta médica 

mais próxima à leitura do TT. 

Optou-se posteriormente por categorizar as medicações de acordo com 

os grupos farmacológicos, conforme as categorias disponíveis no Dicionário 

Terapêutico Guanabara – edição 2009/2010190.  

Algumas medicações pertencem a mais de um grupo farmacológico. 

Para estas, sua categorização  foi vinculada ao diagnóstico médico.  

 

 

4.9 Variáveis relativas à coinfecções e comorbidades no momento do 
TT 

4.9.1 Presença de coinfecções 

Foi considerada como coinfecção a ocorrência de uma ou mais 

infecções191 em coexistência com a infecção por HIV, devendo as mesmas 
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constar como diagnóstico médico registrado em prontuário até a consulta 

mais próxima à leitura do TT.  

Hepatite B, doença de Chagas, Hepatite C e infecção por HTLV foram 

classificadas como s coinfecções. 

 

 

4.9.2 Comorbidades 

Doenças como Hipertensão Arterial Sistêmica, Depressão, Diabetes 

Mellitus entre outras, geralmente não infecciosas e não definidoras de aids 

foram classificadas como comorbidades, desde que houvesse registro das 

mesmas em  prontuário.  

 

 

4.9.3 Doenças oportunísticas 

Presença de Doenças Oportunísticas conforme classificação pelo 

critério CDC adaptado, sempre que foi identificado o diagnóstico das 

mesmas em prontuário. 

 

 

4.10 Variáveis relativas à situação imunológica 

4.10.1 Nadir de Linfócitos TCD4+ 

Considerado como o menor valor de resultado de exame de contagem 

de linfócitos TCD4+ registrado em prontuário desde o diagnóstico de 

HIV/aids até a leitura do  TT. 
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4.10.2 Resultados de contagem de linfócitos TCD4+ e carga viral para o 
HIV  mais próximos à data de leitura do TT 

Foram selecionados os resultados de contagem de Linfócitos TCD4+ e 

de Carga Viral para o HIV realizados mais próximos à leitura do TT, num 

período de 6 meses antes ou depois do TT.  

Os resultados de contagem de Linfócitos TCD4+ e CV HIV foram 

identificados através do exame impresso contido em prontuário e/ou através 

de consultas ao SIGH – Módulo de acesso aos resultados de exames, 

realizado nos terminais de computadores instalados no SEAP HIV/aids. 

Para os resultados de CV HIV foram considerados indetectáveis os 

exames com valores inferiores a 50 cópias/ml. 

 

 

4.11 Variáveis relativas ao TT 

4.11.1 Data da leitura do TT 

A data de leitura do exame foi registrada em formato dd/mm/aaaa e 

considerado um intervalo entre a aplicação e leitura de 72 horas. 

 

 

4.11.2 Resultado do TT 

O resultado do TT foi registrado em milímetros. 

 

 

4.11.3 Presença de cicatriz de BCG 

Foi considerada como presente nos indivíduos que apresentaram 

cicatriz vacinal da BCG, através da inspeção em região próxima a inserção 

inferior de deltóide direito 179. A informação foi obtida no banco de dados TT, 

descrito acima. 
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4.12 Condutas divergentes 

As condutas terapêuticas que apresentaram alguma divergência em 

relação às normas de indicação e realização do exame de TT foram 

classificadas como “não conformidades”, fossem  elas relacionadas ao TT ou 

ao TPI. 

 

 

4.13 Contraindicações ao TPI 

Foram identificadas as contraindicações à prescrição do TPI 

registradas em prontuário.   

 

 

4.14 Instrumento de coleta de dados 

Após identificar as variáveis de interesse para a pesquisa, foi elaborado 

um instrumento de coleta de dados.  

Foi realizado um piloto para avaliar a adequação do instrumento ao 

projeto, após o qual foram feitas as adaptações consideradas necessárias.  

A partir de então, o instrumento passou a ser utilizado para coletar as 

informações em prontuário dos sujeitos da pesquisa. 

Cada instrumento preenchido recebeu um número de alocação 

(contendo três dígitos) seguindo a ordem cronológica de leitura do TT, 

conforme organizado no banco de dados  TT.  

 

 

4.15 Codificação dos dados 

Após o preenchimento do instrumento de coleta de dados, as 

informações foram transcritas para uma ficha de codificação, pelo 

investigador.  
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Ao término do preenchimento das fichas de codificação, as 

informações foram transcritas para um banco de dados. 

 

 

4.16 Banco de dados – HIV/ILMTB 

Foi elaborado um banco de dados no programa Excel® versão 2007. 

Na elaboração deste banco, os dados foram digitados 2 vezes para 

evitar erros de digitação. 

Na ocorrência de discordâncias, foram consultadas as fichas de 

codificação e de coleta de dados. 

 

 

4.17 Análise estatística 

A análise das variáveis foi realizada utilizando os programas Microsoft 

Excel 2007 e SPSS versão 17.0. 

As taxas de acesso ao TPI foram calculadas com base na proporção 

do número de sujeitos com TT > 5 mm que receberam prescrição médica de 

TPI. 

Foram utilizados os testes estatísticos apropriados, para as variáveis 

categóricas e contínuas. Foram consideradas diferenças com significado 

estatístico sempre que p ≤ 5%. 
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5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à Comissão de Ética e Pesquisa 

do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias e da Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e aprovado com o 

número 0031/09. 

Foi autorizada, pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, a dispensa de assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foi incluída uma Declaração de Sigilo (Anexo A), no prontuário, 

assegurando a confidencialidade das informações obtidas.  
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 Análise descritiva da casuística 

6.1.1 Seleção da casuística 

A partir do banco de dados contendo o registro de TT, selecionou-se o 

período de 01 de fevereiro de 2005, quando se iniciou a aplicação do TT no 

serviço até 31 de dezembro de 2009, com 3260 exames registrados. Destes, 

2878 (88,2%) indivíduos realizaram a leitura do exame. 

Entre os resultados de exame, 328 (10%) sujeitos tiveram TT > 5 mm, 

porém 18 (0,5%) tiveram mais de um TT positivo durante o período do 

estudo, sendo considerado, para efeitos deste estudo, apenas o primeiro 

resultado positivo, resultando em um total 310 (9,5%) sujeitos. Destes, foram 

excluídos 72, dos quais 27 (0,8%) apresentavam resultado de TT > 5 mm no 

período anterior ao estudo, 20 (0,6%) por Tb anterior ao TT, 16 (0,5%) 

tiveram diagnóstico de Tb ativa durante processo de investigação; um 

(0,03%) indivíduo recebeu TPI em 1998, por ser comunicante de TB. 

Houve um (0,03%) óbito durante o período de investigação de Tb ativa, 

uma (0,03%) transferência de serviço logo após a leitura do TT, e seis 

(0,2%) casos de abandono de tratamento.  

Foi considerado como tendo abandonado o tratamento o indivíduo que 

não retornou para consulta médica no SEAP HIV/aids. Assim, foram 

incluídos 238 sujeitos na pesquisa (Figura 3). 
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FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

Figura 3 - Algoritmo de inclusão da casuística. 

 

 

6.2 Análise das variáveis demográficas 

Dos 238 sujeitos incluídos no estudo com ILMTb 70,6% (168) eram do 

sexo masculino. A idade variou entre 19 a 70 anos, com média de 42,6 anos, 

mediana de 43 e desvio padrão de 9,50. Vinte e cinco por cento (primeiro 

quartil) dos indivíduos tinham idade entre 19 e 37 anos, 50% (segundo 
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quartil) entre 19 e 43 anos e 75% (terceiro quartil) entre 19 e 48 anos. Não 

se verificou diferença estatisticamente significativa de idade dos sujeitos de 

acordo com o sexo. Tabela 1 (p = 0,640). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos sujeitos segundo sexo e idade (anos completos). 

Sexo 

Idade  

Média Mediana DP Min - Max 

Quartil  

1° 2° 3° P 

F 43,0 44 8,84 23  -  66 37 44 48 

0,640 

 
M 42,4 42 9,78 19  -  70 36 42 47 

Total 42,6 42 9,50 19  -  70 37 43 48 

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.3 Análise das variáveis relativas à infecção por HIV 

6.3.1 Tempo de diagnóstico do HIV no momento do TT 

O intervalo de tempo médio entre o diagnóstico de HIV até o 

diagnóstico da ILMTb foi de 8,6 anos, com mediana de 8,6 anos e desvio 

padrão de 4,42.  

O valor mínimo encontrado foi menor do que um ano e máximo de 23 

anos. 

 

 

6.3.2 Diagnóstico de aids 

Entre os 238 sujeitos analisados, 83,6% (199) apresentavam 

diagnóstico de aids. O tempo entre o diagnóstico de HIV e a evolução para 

aids apresentou um valor mínimo menor que um ano e máximo de 17 anos, 

com média 2,25 anos e desvio padrão de 3,28 anos.  
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6.3.3 Nadir de Linfócitos TCD4+ 

O nadir de Linfócitos TCD4+ variou entre 2 e 1089 células/mm³, com 

média de 227,2 e mediana de 208 células/mm³ e desvio padrão de 168,24. 

Não houve diferença estatística entre o nadir de Linfócitos TCD4+ de acordo 

com o sexo dos sujeitos (p = 0,967), conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos sujeitos segundo sexo e nadir de Linfócitos TCD4+. 

Sexo 

Nadir Linfócitos TCD4+ Quartil P 

Média Mediana DP Min - Max 1° 2° 3° 

 

0,967 

 

F 226,4 225 156,35 5 - 653 114 225 282 

M 227,4 204 173,4 2 - 1089 87 204 313 

Total 227,1 208 168,24 2 - 1089 96 208 303 

NOTA: Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

Contagens de Linfócitos TCD4+ inferiores a 200 células/mm³ foram 

identificadas em 46,6% (111) dos sujeitos; 36,6% (87) sujeitos tinham 

Linfócitos TCD4+ entre 200 e 350 células/mm³ e 17,8% (40) tinham 

Linfócitos TCD4+ acima de 350 células/mm³, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos sujeitos segundo o valor de nadir de Linfócitos TCD4+ 

Nadir TCD4+ n % 

< 50 35 14,7 

50 - 99 26 10,9 

100 - 199 50 21,0 

200 - 349 87 36,6 

350 - 499 22 9,2 

> 500 18 7,6 

Total 238 100 

NOTA: Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

Gráfico 1 - Proporção de sujeitos segundo nadir de linfócitos TCD4+. 
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FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
Neste gráfico as contagens são: <200; 200-350, >350. Da forma c/o está o valor 200 está 
fora  

 

 

6.3.4 Contagem de Linfócitos TCD4+ mais próxima à data de leitura do 
TT 

A média da contagem de Linfócitos TCD4+ mais próxima do TT foi de 

678,2, mediana de 639,5, variando de 21 a 2063 e desvio padrão de 335,9. 

Não foi encontrada diferença estatística significativa na contagem de 

Linfócitos TCD4+ próxima ao TT, de acordo com a variável sexo (p=0,924). 

 

Tabela 4 - Distribuição dos sujeitos segundo sexo e contagem de Linfócitos TCD4+ próximo 
ao TT. 

Sexo 

Linfócitos TCD4+ 

P     Quartil 

Média Mediana DP Min - Max 1° 2° 3° 

F 675,0 660 314,95 123 -1644 412 660 809 

0,924 M 679,6 624 345,24 21 - 2063 455 624 838 

Total 678,2 640 335,96 21 - 2063 444 640 818 

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos.  
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

200 - 350 

> 350 
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Ainda em relação à contagem de Linfócitos TCD4+ por sexo, não se 

observou diferença estatística significativa entre as proporções quando os 

resultados da contagem de Linfócitos TCD4+ foram agrupados em valores 

iguais ou superiores ou inferiores a 350 células/mm³, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 - Distribuição de sujeitos considerando valores da contagem de TCD4+ menor ou 
maior do que 350 células/mm³. 

 SEXO   

 F M Total  

CD4 n % n % n P 

< 350 9 29 22 71 31 

0,960 
> 350 61 29,5 146 70,5 207 

Total 70 29,4 168 70,6 238  

NOTA: Teste de qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos.  
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

Gráfico 2 - Proporção de sujeitos segundo resultado de Linfócitos TCD4+ no momento do 

TT. 

 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

< 200 200 - 349 > 350 
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6.3.5 Uso de terapia antirretroviral (TARV) no momento do TT 

Entre os sujeitos incluídos no estudo, 88,7% (211) apresentavam 

registro de prescrição de TARV em prontuário no momento do TT, tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos sujeitos segundo o uso de TARV no momento do TT. 

TARV N° % 

Sim 211 88,7 

Não 27 11,3 

Total 238 100 

NOTA: Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

Quando comparadas as médias de contagem de Linfócitos TCD4+ em 

sujeitos que estavam em uso de TARV ou não, obteve-se os seguintes 

resultados: 687,1 e 609,1, respectivamente e não se observou diferença 

estatística significativa entre eles.  (p = 0,257). 

 

Tabela 7 - Distribuição de sujeitos conforme uso de TARV e Contagem de Linfócitos TCD4+ 
próximo ao TT. 

TARV 
 

Contagem de Linfócitos TCD4+ 

(cél/mm³) 
 

N° (%) média DP P  

Sim 211 (88,7) 687,1 347,45 0,257 

Não 27 (11,3) 609,1 219,59  

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
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Tabela 8 - Distribuição dos sujeitos em TARVconforme esquema antirretroviral utilizado no 
momento do TT. 

Classe 

de TARV 

Sujeitos 

em TARV 

Sujeitos 

(TCD4+ >350 e CV IND) 

Total N (%) 

2 ITRN + 1 ITRNN 114 86 (75,4) 

2 ITRN + 1 IP/r 36 27 (75,0) 

2 ITRN + 1 IP 21 13 (61,9) 

3 ITRN + 1 IP/r 16 10 (62,5) 

2 ITRN + 1 ITRNN + 1 IP/r 7 4 (57,1) 

3 ITRN + 1 IP 5 2 (40,0) 

3 ITRN + 1 ITRNN 3 2 (66,7) 

1 ITRN + 1 ITRNN + 1 IP/r 1 1 (100,0) 

1 ITRN + 2 IP/r 1 1 (100,0) 

2 ITRN 2 1 (50,0) 

2 ITRN + 2 IP/r 2 1 (50,0) 

3 ITRN + 1 ITRNN + 1 IP/r 2 1 (50,0) 

Total 211 149 (70,6) 

NOTA: Total de 211 sujeitos incluídos. ITRN (Inibidores Nucleosídeos da Transcriptase 
Reversa), ITRNN (Inibidores Não Nucleosídeos da Transcriptase Reversa), IP (Inibidores de 
Protease). 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.3.6 Uso de outras medicações no momento do TT 

De acordo com o registro em prontuário, 53,8% (128) dos sujeitos 

estavam em uso de outras medicações. Destes, 94,5% (121) também faziam 

uso de TARV e 5,5% (7) usavam apenas outras medicações. 

Ao categorizar as medicações em grupos farmacológicos, podemos 

destacar cinco que tiveram maior frequência de uso na população estudada, 

conforme apresentado abaixo.  
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Tabela 9 -  Número absoluto e relativo de sujeitos em uso de outras medicações, segundo o 
grupo farmacológico. 

GRUPO FARMACOLÓGICO N° sujeitos % 

Antilipêmico 30 23,4 

Antidepressivo 19 14,8 

Hipotensor arterial 17 13,3 

Antiulcerosos 10 7,8 

Diuréticos 8 6,2 

NOTA: Incluídos 128 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.4 Análise das variáveis relativas à coinfecções e comorbidades no 
momento do TT 

6.4.1 Presença de coinfecções  

Observou-se que 16,4% (39) dos sujeitos incluídos no estudo 

apresentam uma ou mais coinfecções. Dentre estes destacamos 9,3% (22) 

com Hepatite C e 4,6% (11) com Hepatite B.  

 

Tabela 10 - Número absoluto e relativo de sujeitos que apresentam uma ou mais infecções 
em coexistência ao HIV 

TIPO DE INFECÇÃO N° % 

HBV 11 4,6 

HCV 22 9,3 

HCV + HTLV 3 1,3 

Doença de CHAGAS 3 1,3 

Total 39 16,4 

NOTA: Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
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6.4.2 Comorbidades 

Observou-se que 49,6% (118) dos 238 sujeitos incluídos apresentavam 

pelo menos uma comorbidade.  

 

 

6.4.3 Doenças oportunísticas no momento do TT 

Houve um sujeito que apresentou doença oportunística 

(Leucoencefalopatia multifocal progressiva) no momento do TT, 

representando um percentual de 0,4%. 

 

 

6.5 Análise das variáveis relativas ao TT 

6.5.1 Resultado do TT 

Foram avaliados 238 sujeitos com resultado de TT > 5 mm no  período 

de 01/02/2005 a 31/12/2009.  

Os resultados dos exames variaram entre 5 e 28 mm, com média de 

12,4 mm e mediana de 12 mm. 

Quando agrupados, nota-se que 66,8% (159) dos sujeitos tiveram 

resultado de TT entre 10 e 28 mm, conforme tabela 11. 

 

Tabela 11 - Número absoluto e relativo de sujeitos segundo o resultado do TT. 

Resultado TT N° % 

5 – 9 79 33,2 

10 – 28 159 66,8 

Total 238 100 

NOTA: Incluídos 238 sujeitos. Resultado de TT em mm. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

O número de exames foi dividido pelo ano de leitura do TT, conforme 

apresentado na tabela abaixo. 
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Tabela 12 - Distribuição do número de exames e dos resultados de TT > 5 mm incluídos no 
estudo, segundo o ano de leitura. 

Resultados TT (mm) 

Ano 
N° Taxa 

Média Mediana Mín - Máx DP 
TT > 5 mm ILMTb (%) 

2005 54 13,46 12,4 13 5 - 22 5,2 

2006 60 9,00 12,9 12 5 - 25 4,8 

2007 46 6,75 12,9 12 6 - 28 4,6 

2008 27 5,76 12,8 14 5 - 23 4,6 

2009 51 7,72 11,2 10 5 - 22 4,1 

Total 238 9,45 12,4 12 5 - 28 4,7 

NOTA: Resultado de TT em mm. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.5.2 Presença de cicatriz de BCG 

Entre os 238 sujeitos com ILMTb,  63,4% (151) apresentaram cicatriz 

de BCG no momento do TT. 

Para 2,1% (5) não havia registro dessa informação no banco de dados. 

 

 

6.6 Característica do médico que solicitou o TT 

Oitenta e quatro por cento (200) dos TT foram solicitados por médicos 

assistentes e 16% (38) por médicos residentes. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos sujeitos segundo médico que solicitou o TT.  

 
NOTA: Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
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6.7 Característica do médico que prescreveu o TPI 

Em relação às prescrições de TPI observamos que 84,3% (177) das 

mesmas foram feitas por médicos assistentes e 15,7% (33) por médicos 

residentes. 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos sujeitos segundo médico que prescreveu o TPI. 

 
NOTA: Incluídos 210 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.8 Condutas divergentes 

Em 10,5% (25) dos casos foram identificadas divergências em relação 

à conduta preconizada pelo Ministério da Saúde.  

Entre as divergências apresentadas, em 21 casos não havia 

justificativa de não indicação de TPI descrita em prontuário; em um caso o 

paciente alega que o profissional esqueceu de prescrever a medicação 

conforme descrito em prontuário após troca de médico; para um caso, o 

profissional considerou o TT> 5 mm como “negativo”; em um caso o 

profissional referiu  dúvida quanto ao  resultado do exame e, em um caso a 

prescrição do TPI foi instituída antes de descartar Tb ativa, sendo necessário 

posteriormente suspender o tratamento por dúvida no resultado radiológico 

e, após resultado de Tomografia Computadorizada de Tórax , foi reinstituído 

o TPI.  
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6.9 Análise comparativa entre sujeitos com e sem acesso ao TPI  

6.9.1 Identificação dos sujeitos conforme acesso ao TPI 

Entre os 238 sujeitos incluídos, 88,2% (210) receberam prescrição do 

TPI.  

Entre os 28 sujeitos que não receberam esta prescrição, 1,3% (3) 

apresentavam registro em prontuário de contra indicação ao TPI por doença 

hepática; 0,84% (2) tinham registro de que o TPI não foi prescrito devido ao 

diagnóstico de depressão dos sujeitos; para outros 0,84% (2) o TPI não foi 

prescrito porque o médico teve dúvidas em relação ao significado do 

resultado do TT e, finalmente, para 8,8% (21) dos sujeitos com ILMTb que 

não receberam a prescrição do TPI não foi identificada justificativa para tal  

conduta registrada em  prontuário (Figura 4). 

 

 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

Figura 4 - Algoritmo de identificação dos sujeitos com acesso ao TPI. 
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6.9.2 Características sócio-demográficas 

Entre os 88,2% (210) sujeitos que receberam prescrição do TPI, 87,5% 

(147) eram do sexo masculino. Não houve associação estatística 

significativa entre acesso à prescrição do TPI e sexo dos sujeitos, conforme 

tabela 13. 

 

Tabela 13 - Número de sujeitos segundo sexo e acesso ao TPI. 

 TPI   

 Sim Não Total 
P 

SEXO N° % N° % N° 

F 63 90,0 7 10,0 70 
0,585 

M 147 87,5 21 12,5 168 

Total 210 88,2 28 11,8 238  

NOTA: Teste de qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

Verificou-se uma diferença estatística significativa na média de idade 

dos sujeitos com e sem acesso ao TPI: sujeitos que receberam a prescrição 

do TPI eram mais jovens dos que os que não tiveram acesso a esta 

prescrição, conforme se observa na tabela 14 (p=0,005). 

 

Tabela 14 - Distribuição dos sujeitos segundo o acesso ao TPI em relação à idade. 

 Idade   

TPI média mediana DP Min - Max P 

Sim 41,9 42 9,39 19 - 70 
0,005 

Não 47,3 46 9,22 33 - 69 

Total 42,6 43 9,51 19 - 70  

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos sujeitos segundo o acesso ao TPI em relação à idade. 
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NOTA: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.10 Análises das variáveis relativas à infecção por HIV 

6.10.1 Diagnóstico de aids e acesso ao TPI 

Não houve associação entre acesso à prescrição do TPI e diagnóstico 

de aids, conforme apresentado na tabela 15.  

 

TPI 
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Tabela 15 - Distribuição de sujeitos segundo as variáveis diagnóstico de aids e acesso à 

prescrição do TPI. 

 TPI  

P Diagnóstico 

de aids 

Sim Não Total 

N° % N° % N° 

Sim 173 86,9 26 13,1 199 0,159 

Não 37 94,9 2 5,1 39  

Total 210 88,2 28 11,8 238  

NOTA: Teste qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
 

 

6.10.2 Uso de TARV e acesso à prescrição do TPI 

Entre os sujeitos em uso de TARV, 87,7% (185) tiveram acesso à 

prescrição do TPI, porém não houve associação estatística significativa entre 

os grupos, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 16 - Número de sujeitos segundo as variáveis TARV e acesso ao TPI. 

 
TPI  

 

P 
Sim Não Total 

TARV N° % N° % N° 

Sim 185 87,7 26 12,3 211 0,455 

Não 25 92,6 2 7,4 27  

Total 210 88,2 28 11,8 238  

NOTA: Teste qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
 

 

6.10.3 Uso de outras medicações e acesso ao TPI 

Entre os 128 sujeitos que faziam uso de outras medicações no 

momento do TT, 85,9% (110) tiveram acesso ao TPI; não houve associação 

estatística significativa entre os grupos, conforme tabela 17. 
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Tabela 17 - Número de sujeitos segundo as variáveis, o uso de medicações e acesso ao 
TPI, 

 TPI   

Uso de Sim Não Total 

Medicações N° % N° % N° P 

Sim 110 85,9 18 14,1 128 
0,235 

Não 100 90,9 10 9,1 110 

Total 210 88,2 28 11,8 238  

NOTA: Teste qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.11 Análises das variáveis relativas à coinfecções e comorbidades em 
relação ao acesso do TPI 

6.11.1 Coinfecção e acesso ao TPI 

Entre os sujeitos que apresentavam coinfecções no momento do TT, 

89,6% (43) tiveram acesso ao TPI; não houve associação estatística  

significativa entre os grupos (p = 0,746), conforme tabela 18. 

 

Tabela 18 - Número de sujeitos segundo as variáveis coinfecção e acesso ao TPI. 

 TPI   

 Sim Não Total  

Coinfecções N° % N° % N° P 

Sim 43 89,6 5 10,4 48 
0,746 

Não 167 87,9 23 12,1 190 

Total 210 88,2 28 11,8 238  

NOTA: Teste qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
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6.11.2 Comorbidades e acesso ao TPI 

Entre os 118 sujeitos que apresentam comorbidades, 89,8% (106) 

tiveram acesso ao TPI; não houve associação estatística entre os grupos (p 

= 0,449), conforme apresentado na tabela 19. 

 

Tabela 19 - Número de sujeitos segundo as variáveis comorbidades e acesso ao TPI. 

 TPI     

 Sim Não Total  

Comorbidades N° % N° % N° P 

Sim 106 89,8 12 10,2 118 0,449 

Não 104 86,7 16 13,3 120  

Total 210 88,2 28 11,8 238   

NOTA: Teste qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.12 Análises das variáveis relativas à avaliação imunológica e acesso 
ao TPI 

6.12.1 Nadir de Linfócitos TCD4+ e acesso ao TPI 

As médias de nadir de Linfócitos TCD4+ em sujeitos com e sem acesso 

ao TPI foram de 233,2 e 182,1 cél/mm³, respectivamente; não houve 

associação estatística significativa entre os grupos, conforme tabela 20. 

Porém, entre os sujeitos em TARV, observa-se que aqueles com 

acesso ao TPI tinham nadir de Linfócitos TCD4+ maior do que os que não 

tiveram acesso (p=0,026), conforme tabela 21.  
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Tabela 20 - Distribuição dos sujeitos segundo nadir de Linfócitos TCD4+ e acesso ao TPI. 

 Nadir de Linfócitos T CD4+  

TPI Média Mediana DP Min - Max P 

Sim 233,2 215 165,66 2 - 1089 0,132 

Não 182,1 153 184,11 3 - 815  

Total 227,1 208 168,24 2 - 1089  

NOTA: A: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos. Resultado de Linfócitos T CD4+ em 
cél/mm³. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

Tabela 21 - Distribuição dos sujeitos em uso de TARV segundo nadir de Linfócitos TCD4+  
e acesso ao TPI. 

 Nadir de Linfócitos TCD4+   

TPI Média Mediana DP Min - Max p 

Sim 202,2 202 134,07 2 - 748 

0,026      

Não 140,8 128 105,40 3 - 380 

Total 194,6 188 132,21 2 - 748  

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 211 sujeitos. Resultado de Linfócitos TCD4+ em 
cél/mm³.  
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.12.2 Resultado de contagem de Linfócitos TCD4+ próximos ao TT e 
acesso à prescrição do TPI 

Não se observou diferença estatística significativa na contagem média 

de Linfócitos TCD4+ próxima ao TT entre sujeitos com e sem acesso à 

prescrição do TPI (Tabela 22); quando selecionados apenas os sujeitos em 

TARV também não se observou diferença estatística significativa na  

contagem de Linfócitos TCD4+ entre os grupos (Tabela 23) . 
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Tabela 22 -  Distribuição dos sujeitos segundo resultado da contagem de Linfócitos TCD4+ 

mais próximos ao TT e acesso à prescrição do TPI 

 Linfócitos TCD4+ próximo ao TT   

TPI Média Mediana DP Min – Max P 

Sim 689,4 653 334,82 70 – 2063 0,16 

Não 594,3 514 338,68 21 – 1500  

Total 678,2 640 335,97 21 – 2063  

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos. Resultado de Linfócitos TCD4+ em 
cél/mm³. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

Tabela 23 - Distribuição dos sujeitos em uso de TARV segundo resultado de Linfócitos 

TCD4+ mais próximos ao TT e acesso à prescrição do TPI. 

 Linfócitos TCD4+ próximo ao TT  

TPI Média Mediana DP Min - Max P 

Sim 701,5 680 345,75 70 - 2063 0,109 

Não 584,9 503 349,03 21 - 1500  

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 211 sujeitos. Resultado de Linfócitos TCD4+ em 
cél/mm³. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.12.3 Resultados de carga viral do HIV – 1 e acesso à prescrição do TPI 
em sujeitos em TARV 

Quando agrupamos os resultados de carga viral do HIV – 1 dos 

sujeitos em TARV em indetectável e detectável, observamos que não houve 

diferença estatisticamente significativa no acesso à prescrição do TPI 

associada ao resultado de CV (p = 0,359), conforme apresentamos na 

Tabela 24. 
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Tabela 24 - Distribuição dos sujeitos segundo resultado de carga viral do HIV - 1 detectável 

ou não e acesso à prescrição do TPI. 

Carga viral 

HIV - 1 

TPI   

Sim Não Total   

N° % N° % N° P  

Indetectável 150 86,7 23 13,3 173 0,359  

Detectável 35 92,1 3 7,9 38   

Total 185 87,7 26 12,3 211   

NOTA: Teste de qui-quadrado. Incluídos 211 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

Quando comparados os resultados de CV para HIV-1 para sujeitos em 

uso de TARV e que apresentavam CV detectável, com e sem acesso à 

prescrição do TPI não observamos diferença estatística significativa entre os 

resultados de CVs (tabela 25). 

 

Tabela 25 - Média de resultados da contagem de CV para HIV próxima ao TT em sujeitos 

em uso de TARV com CV para HIV detectável,  de acordo com  acesso ao TPI. 

TPI 

Carga Viral HIV – 1 

n (%) Média DP Min – Max  p 

Sim 35 (92,1) 53482,63 184104,55 56 - 981000 
0,873 

Não 3 (7,9) 36130,00 32437,26 2890 - 67700 

NOTA: Incluídos 38 sujeitos. Resultado de carga Viral em cópias/ml. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.13 Análises das variáveis relativas ao TT e acesso ao TPI 

6.13.1 Resultado do TT 

Não identificamos associação estatística significativa entre tamanho da 

reação ao TT e acesso à prescrição do TPI (p=0,132), conforme Tabela 26. 
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Tabela 26 - Distribuição dos sujeitos segundo o acesso ao TPI em relação ao resultado do 
TT. 

TPI 
Resultado do TT (mm)  

média mediana DP Min - Max p 

Sim 12,8 12 4,63 5 - 28 0,132 

Não 9,6 8 4,53 5 - 20  

NOTA: Teste t de Student. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

Entretanto, quando agrupamos os resultados de TT em até 09 mm e 

maior ou igual a 10 mm observamos uma associação estatística significativa 

entre tamanho da reação e acesso à prescrição do TPI: a proporção de 

sujeitos com TT igual ou superior a 10 mm ao TPI foi maior do que a dos que 

tinham TT < 10 (p< 0,001), conforme tabela 27. 

 

Tabela 27 - Distribuição dos sujeitos segundo o acesso à prescrição do TPI em relação a 
variável categórica TT. 

 

Resultado 

TT 

Acesso à prescrição do TPI 

Sim Não Total  

n % n % n P 

05 - 09 60 75,9 19 24,1 79 < 0,001 

10 - 28 150 94,3 9 5,7 159  

Total 210 88,2 28 11,8 238  

NOTA: Teste de qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. Resultado de TT em mm. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

6.13.2 Presença da cicatriz da BCG e acesso à prescrição do TPI 

Observamos uma associação estatística significativa entre a presença 

da cicatriz de BCG e acesso à prescrição do TPI (p <0,001), conforme tabela 

28. 
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Tabela 28 - Distribuição dos sujeitos segundo o acesso à prescrição do TPI em relação a 
variável cicatriz da BCG. 

 

CICATRIZ 
BCG 

TPI  

Sim Não Total  

n % n % n P 

Sim 141 93,4 10 6,6 151 < 0,001 

Não 65 79,3 17 20,7 82  

Total 206 88,4 27 11,8 233  

NOTA: Teste de qui-quadrado. Incluídos 233 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

Entretanto, não se observa associação estatística significativa entre 

tamanho do TT e presença de cicatriz de BCG nem quando distribuímos os 

sujeitos de acordo com 2 categorias relacionadas ao tamanho do TT 

(p=0,057), tabela 29 e nem quando avaliamos o tamanho médio da reação, 

de acordo com a presença da cicatriz da BCG (p=0,078), conforme 

mostramos na tabela 30. 

 
Tabela 29 - Distribuição dos sujeitos com acesso ao TPI segundo variável categórica 

resultado do TT e presença de cicatriz da BCG. 

 

TT 

Cicatriz de BCG  

Sim Não Total  

n % n % n P 

5-9 34 58,6 24 41,4 58 0,057 

10-28 107 72,3 41 27,7 148  

Total 141 68,4 65 31,6 206  

NOTA: Teste de qui-quadrado. Incluídos 206 sujeitos. Resultado de TT em mm. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
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Tabela 30 - Distribuição dos sujeitos com acesso à prescrição médica do TPI em relação  
às variáveis, presença de cicatriz da BCG e resultado do TT. 

Cicatriz de BCG 
TT  

n Média DP P 

Sim 141 13,27 4,670 0,078 

Não 65 12,05 4,470  

NOTA: Incluídos 206 sujeitos. Resultado de TT em mm. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 

 

 

6.14 Acesso à prescrição do TPI de acordo com a categoria de médico 
que solicitou o TT 

Não se observou diferença estatística significativa no acesso à 

prescrição do TPI de acordo com o tipo de médico que solicitou o TT. Entre 

os 200 sujeitos que receberam solicitação do TT de médico assistente, 

88,5% (177) tiveram acesso ao TPI enquanto 11,5% (23) não tiveram 

acesso. 

Entre os 38 sujeitos que receberam solicitação do TT de médico 

residente, 86,8% tiveram acesso ao TPI enquanto 13,2% (5) não tiveram 

acesso (p = 0,771), conforme tabela 31. 

 

Tabela 31 - Distribuição dos sujeitos segundo característica do médico que solicitou o TT    
e o acesso ao TPI 

 TPI  

 Sim Não Total  

Médico N % n % n P 

Residente 33 86,8 5 13,2 38 0,771 

Assistente 177 88,5 23 11,5 300  

Total 210 88,2 28 11,8 238  

NOTA: Teste de qui-quadrado. Incluídos 238 sujeitos. 
FONTE: SEAP, São Paulo, 2005 – 2009. 
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Em pesquisa realizada no SEAP HIV/aids em 2004 foi identificada uma 

prevalência de ILMTb de 20%, sendo que 45% dos que tinham TT > 5 mm 

não tiveram acesso ao TPI184.  

A partir de 2005 foram implementadas, de forma sistemática, ações de 

divulgação das recomendações preventivas para Tb nas reuniões científicas 

da instituição, apresentações de trabalhos relacionados com o tema, 

educação permanente realizada no serviço. Além disso, foram treinados 

profissionais do próprio serviço para realizar o TT, de forma a diminuir as 

barreiras de acesso ao mesmo. Observou-se, na mesma instituição, uma 

diminuição gradativa da taxa de positividade do TT de 13,5%, em 2005, para 

7,7% em 2009; dentre os pacientes com TT > 5 mm encontram-se aqueles 

com ILMTb, entre outros. Esta redução da taxa de pacientes com TT > 5 mm 

pode ser atribuída à manutenção das medidas para diagnóstico de Tb e de 

ILMTb, que foram mantidas, de forma constante, por este período. 

Foram realizadas 3260 aplicações de TT no período do estudo e 11,8% 

(328) dos pacientes faltaram à leitura do exame. Um trabalho realizado em 

Santa Catarina com um número menor de PVHA obteve 8,25% de faltas à 

leitura do exame entre os 109 que realizaram o TT.  

Pode-se atribuir essas faltas parcialmente à logística de realização 

exame, que faz com que o paciente compareça dois dias na instituição, um 

para aplicação e outro para leitura do exame192.  

Além da logística especula-se se não pode ser adicionado outro fator 

que contribui para a taxa de faltas à leitura: se o paciente, ao não visualizar 

uma reação no local de aplicação do TT, considera que o mesmo foi 

“negativo” e não retorna para leitura. Esta pergunta não poderá ser 

respondida aqui porque esta pesquisa não avaliou os motivos pelos quais os 

não retornam para leitura do TT e nem se pacientes com TT inferior a 5 mm 
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retornam para leitura do resultado na mesma proporção que os que têm 

resposta igual ou superior a 5 mm.   

A taxa de ILMTb identificada nesta pesquisa foi de 9,5%, uma vez que 

dos 2878 indivíduos que retornaram à leitura, 10,8%  (310) apresentavam TT 

> 5 mm e,  destes,  272 (9,5%)  tinham critérios para diagnóstico de ILMTb. 

Ocorre que entre estes 272 indivíduos, 9,9% (27) já apresentavam TT > 5 

mm anterior ao estudo. Esta informação mostra que cerca de 10% dos 

sujeitos classificados como tendo ILMTb realizaram pelo menos um TT 

desnecessário. Neste sentido alertamos para a necessidade de divulgação 

continuada das recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde para 

aprimoramento da solicitação e da realização do TT, uma vez que muitas 

solicitações podem estar em desacordo com estas recomendações122.  

A triagem dos pedidos de TT, com verificação de exames anteriores, 

em um banco de dados sob a responsabilidade da enfermagem, foi a forma 

como o serviço se organizou para evitar que exames de TT em desacordo 

com as normas fossem realizados. Além disso, sempre que um TT era 

solicitado para um paciente em desacordo com as normas do MS era 

enviada uma informação para o médico que o solicitara de que havia um TT 

anterior, seu resultado, e era divulgada a norma do MS para realização do 

TT. Desta forma procurava-se evitar a ocorrência de erros e agregava-se 

uma medida de educação continuada para aprimoramento da equipe de 

assistência. 

Para os 238 sujeitos incluídos no estudo, 233 tinham indicação de TPI 

e para 210 (90,13%) o mesmo foi prescrito.  

A predominância do sexo masculino foi observada em outros estudos 

em relação ao risco de Tuberculose, porém não foram encontrados estudos 

que mostrassem esta relação com a ILMTb193-195.  

Ao analisamos a taxa de positividade do TT não se observou diferença 

na distribuição entre os sexos (p=0,471), da mesma forma como foi 

observado em outros estudos196.  

A média de idade dos sujeitos com ILMTb (42,6 anos) foi  semelhante à 

da  população assistida no SEAP HIV/aids, que era de 43 anos.  
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Entretanto, neste trabalho o acesso a TPI foi associado à idade: 

sujeitos com acesso ao TPI tinham média de idade significativamente mais 

baixa do que os que não tiveram. Uma possível explicação poderia ser que 

sujeitos mais velhos teriam mais comorbidades que os impediriam de 

receber o TPI, mas esta possibilidade não foi explorada pela pesquisa.  

Observamos que 84% de sujeitos tinham diagnóstico de aids no 

momento do TT. Atribuiu-se esta alta taxa a fatores como o longo período de 

acompanhamento no serviço, de sete anos em média, e ao baixo nadir de 

Linfócitos TCD4+, que podem estar relacionados a esta grande proporção 

de sujeitos com aids.  

Para 83,2% dos sujeitos o nadir de Linfócitos TCD4+ era menor que 

350 cél/mm³, refletindo o adiantado estado de evolução da doença por HIV a 

que chegaram estes sujeitos, seja por diagnóstico tardio ou consequente às 

antigas recomendações para início de TARV em pacientes assintomáticos 

com contagem de Linfócitos TCD4+ < 200 cel./mm³. Em anos recentes  

ocorreram revisões dos critérios de início de terapia antirretroviral e, a cada 

revisão, observa-se uma antecipação da recomendação para início de TARV 

em pacientes assintomáticos com relação à contagem de Linfócitos TCD4+ 

184, 197, 198. Não se observou associação entre acesso ao TPI e diagnóstico 

de aids. Pode ser que, no futuro, com as medidas desenvolvidas para 

realização precoce do diagnóstico de HIV e instituição de tratamento para 

HIV como prevenção, diagnóstico de ILMTb e TPI sejam feitos 

principalmente em indivíduos com infecção por HIV e que não evoluíram  

para aids, mas esta ainda não é nossa realidade. 

Por outro lado observamos associação entre nadir de TCD4+ e acesso 

ao TPI, de tal forma que sujeitos sem acesso ao TPI tiveram nadir menor do 

que os que receberam a prescrição do TPI. Entretanto, este estudo não 

explorou as razões que poderiam explicar este achado. Salientamos que 

87% (207) dos sujeitos apresentavam contagem de Linfócitos TCD4+ 

próxima a leitura do TT superior a 350 cél/mm³. Este achado pode estar 

relacionado a uma escolha dos profissionais do melhor momento da 

solicitação do TT, ou seja, após a melhora imunológica com o tratamento 
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para o HIV, uma vez que 88,7% (211) dos sujeitos estavam em TARV e o 

intervalo de tempo médio entre o diagnóstico de HIV e o TT foi de 8,6 anos. 

Outra possibilidade, que não foi explorada neste estudo, é que os pacientes 

com TT < 5 tivessem contagens menores de Linfócitos TCD4+ no momento 

do exame. Não houve diferença na proporção de sujeitos com CD4 superior 

a  350 associada ao sexo. Aparentemente não se observa vulnerabilidade 

programática relacionada ao sexo em condutas para diagnóstico de ILMTb. 

Entre os 88,7% (211) sujeitos que estavam em uso de TARV, 

observou-se que 70,6% (149) apresentavam contagem de Linfócitos TCD4+ 

superior a 350 cél/mm³ e Carga Viral do HIV indetectável. Estes resultados 

refletem, pelo menos parcialmente,  o esforço institucional para elevar a 

adesão, melhorar o acesso dos pacientes ao tratamento e aumentar a 

efetividade do TARV186, 193. Por outro lado, o uso prolongado dessas 

medicações pode induzir complicações metabólicas, como resistência à 

insulina (RI), síndrome metabólica (SM), lipodistrofia (LDF) e doenças 

cardiovasculares (DCV). Neste trabalho 49,6% (118) sujeitos apresentaram 

alguma comorbidade e 53,8% (128) faziam uso de outras medicações além 

do TARV, sendo mais frequentes as relacionadas às complicações 

metabólicas, que representam 42,9% (55). Neste estudo não foi avaliado o 

tempo de uso de TARV199, 200.  

Não se observou associação entre acesso ao TPI e uso de TARV ou 

de outras medicações, o que indica que o uso das mesmas não foi fator 

impeditivo para prescrição do TPI, com o consequente acréscimo de uma 

droga ao esquema já utilizado. 

Ao avaliar a presença de outras infecções em associação com o HIV, 

observou-se que 16,4% (38) eram coinfectados, destacando-se 9,3% (22) 

com HCV e 4,6% (11) com HBV. Em menores proporções foram 

encontrados casos de coinfecção com HTLV/HCV e Doença de Chagas, 

ambas 1,3% (3). Para a maioria destes casos explica-se a ocorrência das 

coinfecções pela via comum de transmissão.  

Em estudo sobre prevalência de sorologia positiva para HBV e HCV 

realizado no mesmo serviço observou-se também maior proporção de 
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coinfecção para HCV, com 17,7%, seguida pela coinfecção por HBV, com 

5,7%201.  

Em relação ao HTLV, foi identificado um sujeito com  tripla infecção,  

HIV/HCV e HTLV. Em  estudo sobre prevalência para infecção por HTLV-I/II 

em um grupo de pacientes infectados pelo HIV-1 foi observado que a 

prevalência de coinfecção HIV/HTLV I/II era de  7,5% (24) entre sujeitos 

estudados em dois municípios do estado de São Paulo, e constatou-se uma 

forte associação entre HTLV- II e histórico de uso de drogas injetáveis e 

anticorpos para o vírus da hepatite C )202.  

Quanto à coinfecção HIV e Doença de Chagas, não foi observada a 

ocorrência de reativação e/ou progressão da doença, constando apenas o 

diagnóstico médico descrito em prontuário. Um estudo realizado no mesmo 

serviço acompanhou 18 indivíduos coinfectados que, após adquirirem 

infecção chagásica por via vetorial em região endêmica, migraram para um 

grande centro urbano e adquiriram HIV203, 204.  

Também não se observou associação entre acesso ao TPI e presença 

de coinfecções, algumas das quais podem levar ao risco de toxicidade 

aumentada pela isoniazida. 

Doença oportunística foi encontrada em apenas 0,4% (1) dos sujeitos 

do estudo. Este fato pode ser atribuído ao perfil imunológico dos sujeitos, ao 

uso de TARV no momento do TT e também pela provável decisão dos 

profissionais de postergar a solicitação do TT em presença de outras 

patologias e da baixa imunidade. 

Em relação ao resultado do TT no período estudado, foi encontrada 

uma média superior a 10 mm em todos os anos de leitura do teste. Este 

dado também foi encontrado em 66,8% (159) dos sujeitos quando 

categorizados os resultados de TT, conforme tabela 11. Estes fatores podem 

estar relacionados ao perfil imunológico e clínico dos sujeitos estudados. 

Chamou a atenção que quando o tamanho da resposta ao TT foi 

categorizada em inferior e igual ou superior a 10 mm,  os sujeitos com TT 

desta  última categoria tiveram maior acesso ao TPI. Uma das explicações 

para este fato seria  que os médicos estariam mais convencidos da presença 
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de ILMTb quanto maior o tamanho da resposta, e não necessariamente pela 

definição do Ministério da Saúde   

A cicatriz vacinal de BCG foi visualizada em 63,4% (151) dos sujeitos. 

No Brasil, a BCG foi incluída no calendário vacinal a partir de 1975 na forma 

intradérmica. Entre 1968 e 1975 era preconizada a administração oral da 

vacina, motivo pelo qual, para muitos sujeitos, não há possibilidade de 

confirmação da vacinação devido à perda da caderneta de vacinação. 

Apesar de observamos que a presença da cicatriz vacinal de BCG esteve 

associada à  prescrição do TPI, não conseguimos identificar outros trabalhos 

que nos auxiliassem a explicar essa relação205.  

A maior parte dos médicos que solicitou o TT e que prescreveu o TPI 

era assistente. Isto porque a proporção de profissionais médicos assistentes 

que atuavam na instituição também era maior. 

Para 10,5% (25) dos sujeitos foram identificadas condutas divergentes 

(não conformidades) daquelas recomendadas pelo Ministério da Saúde. 

Estas divergências podem estar relacionadas a vários fatores, entre os quais 

desconhecimento ou discordância das recomendações do Ministério da 

Saúde em relação ao TPI, falhas no processo assistencial, falta de revisão 

dos prontuários antes de solicitar o TT e de prescrever o TPI.  

Neste estudo observamos 24 oportunidades perdidas de tratamento e, 

em um caso, introdução do TPI sem excluir a possibilidade de Tb ativa, o 

que poderia resultar em monoterapia para Tb com possível resistência a 

INH.  
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo observacional foram apresentados resultados 

sistematizados relativos a quatro anos de assistência interdisciplinar com 

foco nas  ações para redução do risco de Tb em serviço especializado em 

HIV/aids, cuja missão era  ensino, pesquisa e assistência, no município de 

São Paulo. Ao longo dessa experiência, salienta-se a importância da 

educação continuada dos profissionais de saúde.  

O estreitamento das relações interprofissionais no serviço levou a um 

progresso contínuo na qualidade da assistência, além da valorização 

individual de cada um dentro da equipe. Ressalta-se aqui o importante papel 

da equipe de enfermagem neste processo, que implantou, ao longo do 

tempo, várias medidas destinadas a evitar erros e elevar o conhecimento 

sobre o protocolo do TPI, motivada, principalmente, pela observação das 

situações em desacordo com este protocolo, que se apresentavam no dia a 

dia.   

A eliminação de barreiras para realização do TT foi o início do 

processo, que culminou com a melhoria de acesso ao TPI. Disponibilizar 

este teste no mesmo serviço em que o paciente é assistido e capacitar todos 

os membros da equipe de enfermagem para tornarem-se multiplicadores na 

divulgação, para pacientes e demais profissionais, das normas e rotinas da 

prevenção de Tb, foram passos planejados na estratégia desenvolvida para 

aumentar a cobertura do TPI. 

Barreiras ao acesso ao TPI persistem. Temos que, no futuro, conhecer 

os fatores que influenciam a decisão dos profissionais de introduzir, ou não, 

o TPI, nas situações em que o mesmo está recomendado tecnicamente. Os 

indivíduos mais jovens, com melhores condições imunológicas e maior 

tamanho de resposta ao TT, mostraram serem os candidatos ideais ao 

acesso a este tratamento.  
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Os resultados obtidos mostram que o acesso ao TPI nesta instituição  

evoluiu de 55% para mais de 90%, entre os sujeitos com ILMTb, e devem 

ser atribuídos à busca constante de oportunidades de aprimoramento da 

assistência. Talvez a taxa de falta de acesso ao TPI de menos de 10% que 

resta para ser superada possa ser ainda mais reduzida com o 

empoderamento dos próprios sujeitos relacionado às medidas disponíveis 

para aumentar a sobrevida e, principalmente, elevar a qualidade de vida de 

PVHA.   

Por fim, este trabalho permeou um vasto campo, ainda pouco 

explorado em nosso meio, que avalia a importância de projetos 

interdisciplinares que têm por objetivo elevar a qualidade do cuidado à saúde 

através da melhoria do acesso do paciente ao tratamento. 
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9 ANEXOS 

 

 

9.1 ANEXO A – Declaração De Sigilo 

 

São Paulo,             de                             de  20       . 

 

DECLARAÇÃO DE SIGILO 

 

Declaro que todas as informações dos pacientes obtidas do estudo 

“Avaliação da Taxa de Acesso a Prescrição Médica do Tratamento 

Preventivo de Tuberculose com isoniazida em Serviço Especializado de 

HIV/aids”, serão analisadas em conjunto e não será divulgada a identificação 

de nenhum paciente, garantindo o sigilo preconizado pela Comissão de Ética 

e Pesquisa do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

 

Atenciosamente, 

 

Camila de Melo Picone 

Pesquisador Principal 

Enfermeira Coordenadora do SEAP HIV/aids da Divisão de Moléstias 

Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 
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9.2 ANEXO B – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

 

                                           ETIQUETA 

 

 

1. N° de 

identificação: 

 

|      |      |      |       

 

3.Sexo:  

2.Iniciais do nome do (a) paciente:  |      |      |      |      |              (     ) F            (     ) M 

4.Idade: ________ anos completos 5. Data nascimento:_________________ 

6. O (A) paciente apresenta diagnóstico de Tuberculose no período entre 01/02/2005 a 

30/06/2008 ou anterior? 

(     ) Sim EXCLUIR  

(     ) Não CONTINUAR COM O PREENCHIMENTO 

    

7.Data sorologia HIV:  ____/____/___  

8.Diagnóstico de aids:  (  ) sim  (  ) não         (  ) sem informação      (  ) não se aplica 

9.Data do diagnóstico de aids: ______/_____/_______  

10. Menor contagem de CD4:____________  cel/mm³                                        10.1 Data: ________________ 

11. Data do TT:     12. Resultado do TT:  _________ mm 

13. Marca de BCG:   (   ) sim   (   ) não         (   ) sem informação    (   ) não se aplica 

14. TPI:   (   ) sim   (   ) não         (   ) sem informação    (   ) não se aplica 

15. Data da prescrição médica do TPI  :    ______/______/______ 

16. Data de início da retirada de INH na farmácia: ______/______/______ 

17.Intercorrências durante o TPI?  (   ) sim       (   ) não       (   )sem informação       (   ) não se aplica 

18.Se não foi feito, há registros em prontuário dos motivos de não realização do TPI:  

  (     ) sim                         (     ) não  (     ) não se aplica 

19. Motivos da não realização TPI:                                                                                                                           

(  ) Doença hepática                    (  ) Gestação              (  ) Viagem                         (  )Idade                                                     

(  ) Interação Medicamentosa     (  ) Mudança               (  ) sem informações               (  ) não se aplica 

Outros __________________________________________________________________________ 

20.Data de realização do exame de CD4 mais próximo ao TT: _______/________/__________ 

21.Resultado do exame de CD4 mais próximo ao TT: ___________________ cel/mm³ 

22.Data de realização do exame de carga viral para o HIV mais próximo ao TT: _____________ 

23.Resultado do exame de carga viral do HIV mais próximo ao TT: ______ n° cópias/ml 

24.Uso de TAR concomitante ao TT:   (    ) sim      (   ) não         (   ) sem informação 
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25.TARV: _______________________________________________________________________ 

26. Medicações concomitantes ao TT: 
    (    ) sim        (   ) não           (   ) sem informação 

27. Medicações: __________________________________________________________________ 

28. Co-infecções: (    ) sim                         (    ) não                                 (     ) sem informação 

Hepatite B  (     ) HTLV  (     ) 

Hepatite C  (     ) Chagas  (     ) 

Outras doenças: ___________________________________________________________________ 

29. Doenças oportunísticas no momento do TT?  

      (   ) sim                                                               (   ) não                                    (   ) sem informação                      

29.1.1 Candidíase oral, esofágica, 

brônquica, traqueal ou pulmonar  

 29.2.3 Linfoma cerebral   

29.1.2 Câncer cervical invasivo   29.2.4 Micobacteriose disseminada por M. 

avium-intracellulare ou Kansaii  

 

29.1.3 Citomegalovirose (exceto fígado, 

baço, linfonodo)  

 29.2.5 Nocardiose   

29.1.4 Criptosporidíase intestinal com 

diarréia por prazo superior a 1 mês  

 29.2.6 Pneumonia bacteriana recorrente (2 ou 

mais episódios em um ano)  

 

29.1.5 Demência associada ao HIV   29.2.7 Pneumonia por Pneumocystis carinii   

29.1.6 Doença pelo Citomegalovírus 

exceto do fígado, baço e linfonodo   

 29.2.8 Sarcoma de Kaposi   

29.1.7 Estrongiloidíase extra-intestinal   29.2.9 Toxoplasmose   

29.1.8 Herpes simples úlcera 

mucocutânea (por prazo superior a 1 mês)  

 29.3 Tuberculose disseminada   

29.1.9 Histoplasmose extrapulmonar   29.3.1 Tuberculose Pulmonar   

29.2 Isosporíase com diarréia (prazo 

superior a 1 mês)  

 29.3.2 Sepse recorrente por Salmonella   

29.2.1 Leucoencefalopatia multifocal 

progressiva  

 29.3.3 Síndrome consuptiva do HIV   

29.2.2 Linfoma não - Hodgkin de células B 

ou de linfócitos B de fenótipo imunológico 

desconhecido  

   

      

      30. As condutas médicas estão de acordo com as orientações do Ministério da saúde? 

                              (    ) sim                                     (    ) não 

      30.1 Se não, qual o desacordo?   ____________________________________________________ 
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9.3 ANEXO C – Instrumento de Codificação dos Dados 

 

1. N° de identificação ____ ____ ____ RGHC: __________________ 

2. Iniciais do nome: ______ ______ ______ ______ 

3. Sexo: (        )                                                 

4. Idade: _________ anos completos  

5. Data nascimento: _____/_______/_________  

6. Diagnóstico de Tuberculose (        )                                                  

7. Data sorologia HIV: (        ) _____/_______/_______  

8. Diagnóstico de aids: (        )  

9. Data do diagnóstico de aids: (        )           _____/_______/________ 

10. Menor contagem de TCD4+:  ___________  cel/mm³ 

     10.1. Data do exame de TCD4+:  _____/_______/________ 

11. Data da realização do TT: _____/_______/________ 

12. Resultado do TT:  ______ mm  

13. Marca de BCG: (        )  

14. TPI: (        )  

15. Data da prescrição TPI (        )                                                        _____/_______/______   

16. Início da retirada de INH na farmácia: (        )                 _____/_______/______   

17. Intercorrências TPI? (        )  

     17.1 Alterações em exames                (        ) 17.1.3 Interações Medicam.   (        ) 

     17.1.2 Não adesão ao TPI            (        ) 17.1.4 Outros         (        ) 

18. Há registros de não TPI (        )  

19. Motivos de não TPI: (        )  

     19.1 Doenças hepáticas (        )      19.5 Interações Medicamentosas (        ) 

     19.2 Gestação (        )      19.6 Mudança (        ) 

     19.3 Viagem (        )      19.7 Abandono de Tratamento (        ) 

     19.4 Idade (        )      19.8 Outros: (        ) 

20. Data do exame de TCD4+ mais próximo ao TT:  _____/_______/________ 

21. Resultado de TCD4+ mais próximo ao TT:  ___________ cel/mm³ 

22. Data do exame de CV mais próximo ao TT:  _____/_______/________                    

23. Resultado de CV do HIV mais próximo ao TT:  ___________ n° cópias/ml 

24. Uso de TAR concomitante ao TT:  (        )  

25. TAR:  

26. Medicações concomitantes ao TT: (        )  
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27. Medicações:  

28. Co-infecções: (        )  

     28.1 Hepatites B (        )      28.5  Chagas  (        )  

     28.2 Hepatites C  (        )      28.6  HPV  (        )  

     28.3 HTLV  (        )      28.7  Outras Dçs: (        )  

     28.4 Sífilis  (        )  

29. Doenças oportunísticas no TT (        )   

     29.1.1 {CAND} (        )      29.2.3 {LINFSNC} (        )  

     29.1.2 {Ca INVASIVO} (        )      29.2.4 {MAC} (        )  

     29.1.3 {CMV} (        )      29.2.5 {NOCARD} (        )  

     29.1.4 {CRIP INT} (        )      29.2.6 {PNEUBAC}  (        )  

     29.1.5 {DEMEN} (        )      29.2.7 {PCP} (        )  

     29.1.6 {CMV}  (        )      29.2.8 {SK} (        )  

     29.1.7 {ESTRONG} (        )      29.2.9 {TX} (        )  

     29.1.8 {HERPES} (        )      29.3 {Tb DIS} (        )  

     29.1.9 {HISTOP} (        )      29.3.1 {Tb} (        )  

     29.2 {ISOSP} (        )      29.3.2 {SEPSE} (        )  

     29.2.1 {LEMP} (        )      29.3.3 {SLIM} (        )  

     29.2.2 {LINFNH} (        )    

30. As condutas médicas estão de acordo com as orientações do Ministério da saúde?                                      (       ) 

30.1 Se não, qual o desacordo?  

     30.1.1 Abandono (        ) 
Não compareceu após 

resultado / Regionalizado 
 

     30.1.2 Falta de Adesão ao Tto (        ) Não tomou medicação  

     30.1.3 Contra indicado realizar TT (        ) Apresentava TT (+) anterior  

     30.1.4 Não prescrito TPI (        ) Mesmo com indicação  

     30.1.5 Realizou menos de 6 meses de TPI (        )   

     30.1.6 Considerou TT negativo (        ) Correto: TT positivo > 5 mm  

     30.1.7 Outros (        ) 
________________________________

________________________________ 
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