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RESUMO 

 

BARROS, E.S. Investigação da Infecção Latente da Tuberculose em pacientes com 

aids na atenção primária. Monografia - graduação. Universidade de 

Brasília/Faculdade de Ceilândia; Graduação em Enfermagem, 2014. 53 p. 

 

A infecção pelo HIV possui proporções mundiais e no Brasil está distribuída de 

maneira heterogênea em todas as unidades da federação. O curso natural da doença 

torna o individuo vulnerável a uma série de doenças denominadas oportunistas, dentre 

elas destaca-se a infecção por tuberculose, complicação de maior letalidade em 

indivíduos que já manifestaram a aids. A triagem para a Infecção Latente de 

Tuberculose ILTB é feita por meio da Prova Tuberculínica (PT), esse teste apresenta 

limitações como: possibilidade de falsos positivos em pacientes vacinados com a BCG e 

falsos negativos em condições de déficits imunitários e situações de desnutrição, além 

de dificuldades operacionais. Os ensaios de liberação do Interferon Gama (IGRA) 

surgem como alternativa ao diagnóstico da ILTB com vantagens de serem mais 

específicos, melhor na operacionalização e exatidão do exame, porém com sensibilidade 

ainda questionável. Trata-se de um estudo transversal realizado com 15 pacientes com 

aids, residentes no Gama-DF, que foram investigados a partir de um questionário e da 

realização da PT e o IGRA. Todas as amostras da PT foram negativas e apenas um 

paciente apresentou IGRA positivo. O paciente em questão possuía a menor contagem 

de CD4 - 186 cel/mm³. A pouca quantidade da amostra não nos permite afirmar que o 

IGRA é melhor que a PT, mas o resultado sugere que ele seria mais sensível em 

pacientes imunodeprimidos. Contudo faz-se necessário a produção de mais estudos 

sobre os valores diagnósticos dos IGRAs para que no futuro possa se pensar em uma 

possível mudança nas políticas públicas atuais. 

 

Descritores: Tuberculose, HIV, coinfecção, Prova tuberculínica, Infecção latente de 

Tuberculose (ILTB). 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

BARROS, E. S. Investigation of Latent Tuberculosis Infection in AIDS patients in 

primary care. Monograph - graduation. University of Brasilia / Faculty of Ceilândia; 

Degree in Nursing, 2014. P. 53. 

 

HIV infection has global proportions and Brazil are distributed heterogeneously 

in all units of the federation. The natural course of the disease makes the individual 

vulnerable to a series of so-called opportunistic diseases, among which stands out TB 

infection, a complication of higher mortality in patients who already manifest AIDS. 

Screening for Latent Tuberculosis Infection LTBI is taken by the Tuberculin skin test 

(PT), this test has limitations as false positives in patients vaccinated with BCG and 

false negatives in terms of immune deficits and situations of malnutrition, in addition 

operational difficulties. Assays release of Interferon-Gamma ( IGRA ) are an alternative 

to the diagnosis of LTBI with advantages of being more specific, improvements in the 

operation and accuracy of the test, but with still questionable sensitivity. This is a cross-

sectional study of 15 AIDS patients, residents Gama -DF, which were investigated from 

a questionnaire and conducting of PT and IGRA. All PT samples were negative and 

only one patient had a positive IGRA. This patient had the lowest CD4 count - 186 cells 

/ mm ³. A small amount of the sample does not allow us to affirm that the IGRA is 

better than PT, but the result suggests that it would be more sensitive in 

immunocompromised patients. However it is necessary to produce more studies on the 

diagnostic value of IGRAs for the future can think of a possible change in current 

policies. 

 

Keywords: Tuberculosis, HIV, coinfection, Tuberculin Test, Latent Tuberculosis 

Infection (LTBI).  
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1. INTRODUÇÃO 

 O curso natural da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

propicia a infecção por várias doenças denominadas oportunistas, dentre elas podemos 

destacar a tuberculose, que é considerada a coinfecção que mais leva os indivíduos HIV 

positivos a óbito, especialmente aqueles que já manifestaram a aids (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) por que é praticamente letal nesses casos (HINO et al, 

2005). Estima-se que dentro da população em geral (não portadora do vírus) a chance de 

desenvolver tuberculose seja entorno de 5 a 10%, na população soropositiva a chance 

pode chegar até 50 %(WHO, 2005). 

 A Tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis e é 

transmitida pelas vias aéreas de indivíduo para indivíduo propagando-se rapidamente. 

Vários fatores sociais, culturais, econômicos estão relacionados à sua transmissão, 

podemos destacar a pobreza, falta de saneamento básico e dificuldade ao acesso dos 

serviços de saúde. Neste contexto, o Brasil pode ser considerado um cenário ideal para o 

desenvolvimento da coinfecção HIV/TB, que até então demonstra estar distribuída 

espacialmente de forma não homogênea com maior incidência e prevalência na região 

sudeste do país seguida da região sul, com maior prevalência em indivíduos do sexo 

masculino e economicamente ativos (EUGENIA et al, 2011) 

 Devida à alta relevância que a tuberculose representa para os indivíduos com 

HIV, o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas já diagnosticadas como 

portadoras do HIV realizem a prova tuberculínica (PT) com uso do PPD (derivado 

proteico purificado), independente das suas contagens de CD4 e da sua carga viral, uma 

vez ao ano. O principal objetivo dessa triagem consiste na identificação precoce da 

Infecção Latente por Tuberculose (ILTB), para que então ocorra a indicação de 

quimioprofilaxia com a utilização da isoniazida (BRASIL, 2011). 

 A PT exige do paciente, duas visitas a unidade de saúde e que a leitura do 

resultado seja feita por pessoas habilitadas (TEIXEIRA, 2007). Além disso, a PT pode 

apresentar resultados falso-positivos, oriundos da reação cruzada com o BCG (Bacilo de 

Calmette e Guerrin), presente na vacina que protege das formas extrapulmonares de 

tuberculose e é vacina fundamental para todos os indivíduos e preconizada pelo plano 



 

 

 

 

nacional de imunização do país. Conforme consta na Portaria Ministerial n° 3.318 de 28 

de outubro de 2010, recomenda que toda criança seja vacinada com a BCG o mais 

precocemente possível, ou seja, é uma vacina indispensável e a maioria da população 

possui dai temos a fragilidade da prova tuberculínica por sua reação com uma vacina 

fundamental à saúde da população.  Além disto, a PT, pode apresentar ainda resultados 

falso-negativos em pessoas com imunossupressão (PINHEIRO, 2009). 

 As limitações presentes no teste mais utilizado para a identificação de ILTB tem 

estimulado a procura por outros meios diagnósticos com valores preditivos positivos, 

especificidade e sensibilidade superior a PT. Recentemente foram desenvolvidos os 

ensaios de liberação de interferon gama (IGRA), que analisam a liberação dos IFN-γ a 

antígenos específicos da M. tuberculosis (CATTAMANCHI et al, 2011).  

O precursor deles foi o QuantiFERON-TB, aprovado em 2001 nos Estados 

Unidos pela FDA(Food and Drug Administration) e substituído em 2005 pelo 

QuantiFERON-GOLD, pela sua maior sensibilidade e especificidade. Recentemente em 

2008 foi aprovado também o T-SPOT TB (CDC, 2005). 

No Brasil esses testes ainda não são utilizados rotineiramente no processo de 

investigação da ILTB devido à ausência de validação da técnica. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLGIA, 2011). A partir desse contexto 

faz-se necessário a produção de estudos comparativos entre a PT e o IGRA a fim de se 

estabelecer se este novo método diagnóstico é relevante ou não para investigação da 

ILTB, visando uma possível inclusão como procedimento padrão nos serviços de TB do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Como é sabido a infecção pelo HIV é um dos mais importantes fatores de risco 

conhecidos para o desenvolvimento da TB, contudo existem outros fatores de risco, que 

serão investigados nesta pesquisa; visando beneficiar um número maior de pacientes 

que serão submetidos à quimioprofilaxia com Isoniazida, e consequentemente, diminuir 

os casos de tuberculose ativa e o índice de mortalidade nesta população, considerando 

que atualmente é a primeira causa de morte em soropositivos, no Brasil. 

 



 

 

 

 

No Distrito Federal a tuberculose associada à infecção do HIV tem elevada 

transcendência que é elevado aumento e complicação em função da mortalidade e curta 

sobrevida. E neste estudo pretende-se alcançar o objetivo de investigar a infecção 

latente de tuberculose dos pacientes com aids, diante dos resultados da PT e IGRA, na 

regional do Gama-DF. Com vistas a adequar os serviços para a melhoria da assistência a 

esta população. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Tuberculose (TB) 

2.1.1 Aspectos sócio epidemiológicos da TB  

O termo tuberculose (TB) foi sugerido por Schoenlein, que se aproveitou do 

nome dado ao nódulo lesional (tubérculo)
 
(ROSEMBERG, 1999).

 
 É um dos principais 

agravos de saúde de alto grau de importância epidemiológica no Brasil, sendo uma 

enfermidade infectocontagiosa que acomete todos os grupos etários com predominância 

em pessoas ativas economicamente (15-54 anos) (BRASIL, 2010). Por possuir alta 

relevância para o sistema de saúde brasileiro, o governo a define como uma doença de 

notificação compulsória, sendo incluída na Portaria n° 4.052 de 23/12/1998 do 

Ministério da Saúde. Sua classificação no CID 10 é de A15 a A19(BRASIL, 2006).
  

A TB acompanha a humanidade por diversos séculos, desde as épocas dos faraós 

(já foram encontradas múmias no Egito com lesões compatíveis com tuberculose) até os 

dias atuais (ROSEMBERG, 1999).
 
No século XVII a TB era associada a almas poéticas 

devido ao grande número de artistas, músicos e escritores portadores da doença, e que 

muitas vezes morriam precocemente.
 
Antes do advento dos antimicrobianos a TB 

sempre foi uma das doenças de alta letalidade, devidas às condições precárias que as 

pessoas viviam.  Nos dias atuais um dos maiores problemas é a sua manifestação em 

indivíduos imunocomprometidos, em especial as pessoas que convivem com o HIV 

(infecção que apresentou uma alta crescente a partir da década de 90) (CONDE, 2002).
 

O agente etiológico causador da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis 

(MTb), descrito pela primeira vez por Robert Koch 1882, e por isso é também 



 

 

 

 

conhecido como bacilo de Koch (BK).
 
 O complexo do M. tuberculosis é constituído 

por várias espécies como a M. bovis, M. africanum, M. microti que também são 

patogênicas (BRASIL, 2010; MOUTINHO, 2011).
 

 
A TB é transmitida de indivíduo para indivíduo através de gotículas 

contaminadas com o bacilo lançadas no ar, oriundas da fala, do espirro, mas 

principalmente da pessoa portadora de tuberculose pulmonar bacilífera
 
(pacientes cujo 

baciloscopia do escarro é positiva) (BRASIL, 2011). 

A transmissão é plena enquanto o doente estiver eliminando bacilos, e não tiver 

iniciado o tratamento. A infecção e possível evolução para doença dependem de 

múltiplas causas, destacando-se, dentre estas, a idade avançada, as condições 

socioeconômicas e algumas condições médicas (diabetes mellitus, alcoolismo, uso 

prolongado de corticosteroides ou outros imunossupressores, neoplasias, uso de drogas, 

infecção pelo HIV) (BRASIL, 2009). 

Segundo a OMS em 2012 haviam mais de 8,6 milhões de pessoas vivendo com a 

tuberculose no mundo. Apesar do Ministério da Saúde contar atualmente com políticas 

públicas e pactos que visam a prevenção, diagnóstico e tratamento da tuberculose, 

estimam-se que nos dias atuais há aproximadamente 50 milhões de brasileiros 

infectados pelo M. tuberculosis, fazendo com que o país seja considerado pela a OMS 

região com alta carga de TB. Segundo dados do SINAN em 2013 foram registrados 

71.123 casos novos de tuberculose em todo o país, o que dá em média 35 casos para 

cada 100.000 habitantes (BRASIL, 2012). 

Segundo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2012, os homens 

continuam sendo maioria dos casos notificados, sendo a faixa etária mais acometida dos 

40 aos 59 anos para o sexo masculino e dos 20 aos 39 anos para o sexo feminino. As 

regiões Sudeste, Sul e Nordeste são as que lideram o número de novos casos. Cerca de 

87% dos novos casos diagnosticados apresentavam a forma pulmonar da doença e deste 

65,2 a forma bacilífera da tuberculose, forma responsável pela manutenção da cadeia de 

transmissão da doença (BRASIL, 2012). 

A tuberculose constitui um grande desafio de saúde publica, o seu controle é 

particularmente difícil em zonas de alta prevalência do vírus HIV justamente pela 



 

 

 

 

dificuldade encontrada no controle da doença pelo HIV, ao rastreio dos indivíduos 

doentes e a doença da TB e o consequente aumento da imunocompetência desses 

indivíduos viabilizando assim o desenvolvimento da TB (NUNN et al, 2009). O 

surgimento do HIV impactou de maneira epidemiologicamente significante a historia 

natural da tuberculose (MUNIZ, 2006). A infecção por HIV além de contribuir para o 

surgimento de novos casos de tuberculose contribuiu também para a elevação das taxas 

de mortalidade entre os coinfectados (NUNN et al, 2005). Em 2010 segundo o SINAN 

cerca de 10% dos casos novos de tuberculose apresentavam a coinfeção HIV/TB. A 

OMS estimou em 2009 no Brasil que existiu 1,4 milhões de novos casos de tuberculose 

entre os portadores de HIV, no mundo são 14 milhões de indivíduos convivendo com a 

coinfecção HIV/TB. Estima-se que o risco de uma pessoa sem o vírus desenvolver 

tuberculose ao longo da vida seja em média de 5 a 10% , na população infectada com 

HIV é de 50% (WHO, 2009). A coinfecção está presente em todo o território nacional 

de maneira não uniforme, com maior prevalência no sexo masculino (EUGENIA  et al, 

2011). 

2.1.2Aspectos imunológicos e clínicos da infecção por TB e ILTB  

A instalação da infecção no organismo inicia-se quando o agente etiológico é 

fagocitado pelos macrófagos alveolares (formando granulomas ‘’barreiras’’, que 

caracterizam a tuberculose latente) e então ocorre a replicação lenta e contínua da M. 

tuberculosis até acontecer a disseminação linfo-hematogênica, alcançando os diversos 

órgãos e sistemas, ativando todo o aparato do sistema imunológico do indivíduo, 

podendo ocasionar no pulmão um pequeno foco constituído principalmente de material 

caseoso um granuloma. O período de incubação da doença varia de 4 a 12 semanas 

(BIOLCHI, 2012). 

O início clínico da infecção acontece por algum motivo de estado de 

imunossupressão ocorrido no indivíduo, algumas doenças ou drogas que promovem a 

imunodeficiência viabilizam a fragilidade do granuloma e a interrupção da manutenção 

deste granuloma (TEIXEIRA, 2006). 

A imunidade para tuberculose é, fundamentalmente, mediada pelo sistema 

imunológico celular, através da interação entre linfócitos T helper ativados e 



 

 

 

 

macrófagos, com a liberação de citocinas específicas (FNT-α e IFN-γ), relacionadas 

com a ativação do mecanismo de imunidade celular do tipo Th1 (MOUTINHO, 2011).   

A resposta imune às bactérias está relacionada à estrutura do organismo invasor 

e ao seu mecanismo específico de patogenicidade. Então, há diferenças entre a resposta 

imune que ocorre entre bactérias Gram positivas, Gram negativas e micobactérias como 

é o caso do agente etiológico da TB Mycobacterium tuberculosis. Essas necessitam ser 

fagocitadas para que sejam eliminadas pelo organismo, porém esses microrganismos 

especialmente possuem mecanismos de resistência para a fagocitose o que dificulta essa 

sensibilização. Assim que são fagocitados esses microrganismos são expostos a uma 

série de eventos com a intenção de destruí-los, um desses processos é a produção de 

produtos intermediários nitrogenados, que resultam na produção de óxido nítrico que é 

tóxico para bactérias e células tumorais. Para a produção destes intermediários 

nitrogenados, os macrófagos precisam ser ativados pelo IFN – γ e pelo TNF, que são as 

principais linfocinas liberadas pelas células T de defesa, elas tem duas funções 

principais, uma de ativar e outra de atrair fagócitos, no caso do M. tuberculosis tem 

função principal de neutralizar as células circundantes da bactéria justamente para sua 

imobilização já que possuem alguma resistência ao processo de fagocitose 

(MACHADO, 2009).  

Levando em conta a resposta imune adquirida, cabe destacar que existe 

inicialmente à liberação do M. tuberculosis que estava encapsulado pelo granuloma, 

algumas células do sistema imune iniciam a linha de frente para eliminação da bactéria, 

as quais são os macrófagos para fagocitose. Após esse processo partículas da 

micobactéria permanecessem no fagossomo que ao se unir com o lisossomo são 

processadas e apresentadas a células T auxiliares CD4+ por meio do complexo de 

histocompatibilidade principal MHC classe 2 (complexo presente em células 

apresentadoras de antígenos o que é fundamental na cadeia de combate de 

microrganismos pois viabiliza a continuidade e recrutamento de células auxiliares e 

efetoras para o local da infecção). No auxílio deste processo, encontram-se as células T 

CD8 citotóxicas que atuam mais como efetoras, possuem mecanismo de 

reconhecimento semelhante as da CD4 e justamente essa dupla de células são as mais 

importantes nesse processo (TEIXEIRA, 2006). 



 

 

 

 

 A tuberculose latente ocorre quando o individuo é portador do bacilo de Koch, 

mas não demostra manifestações clínicas da doença. Isso ocorre por que o bacilo está 

aprisionado nos granulomas (oriundos da fagocitose) e não consegue se reproduzir. A 

manifestação da doença ocorre quando o sistema imunológico não consegue mais conter 

a infecção e o indivíduo começa a manifestar sinais e sintomas da doença (CHAN, 

2004). Contudo o M.tuberculosis (Mtb) pode permanecer por décadas contido no 

granuloma,  em uma forma latente, sem desencadear a doença, por esse motivo à 

latência é o maior obstáculo à erradicação da infecção pelo Mtb, exigindo o 

conhecimento dos mecanismos imunes na persistência e na reativação da TB (CHAN, 

2004; TEIXEIRA, 2007).  

A primo-infecção é o nome que se dá a uma carga infecciosa recebida por um 

indivíduo pela primeira vez, na maioria dos casos a pessoa é portadora do bacilo de 

Koch, mas não manifesta sintomas. Durante a primo-infecção pode acontecer 

tuberculose primária que pode evoluir tanto de um foco pulmonar primário como em 

outro foco extrapulmonar. Estima-se que cerca de 5% dos primo-infectados manifestam 

a TB primária (BRASIL, 2009).
 
Em geral ela ocorre nos dois primeiros anos após a 

infecção (WHO, 2005).
 

A tuberculose pós-primária caracteriza-se pela reativação endógena (um novo 

crescimento do bacilo no organismo a partir de um foco já existente), ou por reinfecção 

exógena quando o indivíduo recebe uma nova carga infectante do bacilo de Koch. 

Contudo é impossível distinguir esses dois mecanismos (BRASIL, 2010). O indivíduo 

infectado pelo HIV tem maior susceptibilidade a desenvolver esse quadro devido a sua 

diminuição das células de defesa (linfócitos T CD4 e T CD8), células essas que estão 

envolvidas no controle da infecção da tuberculose, viabilizando assim o quadro 

infeccioso (SANTOS, 2009).
 

Os principais sinais e sintomas ocorrem quando a doença se instala efetivamente 

e são a inapetência, mal estar geral, febre baixa vespertina, sudorese noturna e 

emagrecimento. Quando atinge os pulmões pode causar tosse seca ou produtiva que 

pode vir ou não ser acompanhada de escarros hemoptóicos, sendo que no tipo pulmonar 

a tosse produtiva é mais frequente. (FERRAZ, 2006)
 



 

 

 

 

A tuberculose também pode apresenta-se na forma extrapulmonar, sendo que as 

formar mais comuns são pleural, ganglionar periférica, óssea, pericárdio e 

meningoencefálica.
 

Por acometer órgão e sistemas variados a TB extrapulmonar 

apresenta um conjunto de sinais e sintomas heterogêneo (BIOLCHI, 2012). 

A forma miliar da TB, assim denominada por lembrar milhos disseminados, é 

considera uma das formas mais graves da doença, devido o seu alto potencial de atingir 

a meninges, provocando a meningite, em decorrência do seu quadro tóxico infeccioso 

que se dá pela disseminação hematogênica (BRASIL,2010).
 
Há a presença de lesões 

difusas no pulmão, bem como a aparecimento de lesões idênticas em outros órgãos 

(VERONESI, 2004).
 

A evolução clínica do paciente irá depender se ele foi infectado pela primeira 

vez ou se é uma reinfecção, em todo caso a remissão dos sintomas e a cura do paciente 

em sua maioria é obtida com o tratamento adequado, porém em alguns casos esse 

processo pode ocorrer de maneira espontânea (BRASIL, 2010). 

  Segundo o Manual de Recomendações para o Controle de Infecção da 

Tuberculose no Brasil, elaborado pelo Ministério da Saúde em 2011, o diagnóstico 

clínico se dará pela observação e análise minuciosa do conjunto de sinais e sintomas 

manifestado pelo paciente suspeito, complementado com o diagnóstico laboratorial. 

Este pode ser feito através de técnicas de bacterioscopia, radiológicas e outras, incluindo 

provas sorológicas e bioquímicas, testes de biologia molecular e anatomo-patológico e 

pela prova tuberculínica.
 

 
O tratamento da infecção é com farmacoterápicos, e as drogas padronizadas pela 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2012) são a Isoniazida, 

Rifampicina, Pirazinamida e o Etambutol, e é recomendado pelo Manual de 

Recomendações para o Controle da Infecção de Tuberculose no Brasil que a principal 

estratégia adotada seja o Tratamento Diretamente Observado (TDO), que é essencial 

para promover o controle real e efetivo da tuberculose. Ainda, de acordo com o Guia de 

Vigilância Epidemiológica (2009)
 
o tratamento deve ser dividido em duas fases, a 

primeira consiste em doses de ataque, e a segunda em doses de manutenção, com 

duração de no mínimo seis meses (para casos não complicados).
 

 



 

 

 

 

2.2 HIV/aids  

2.2.1 Aspectos Epidemiológicos do HIV/aids 

De acordo com a UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o 

HIV/aids ao fim do ano de 2010 havia aproximadamente 34 milhões de portadores do 

vírus HIV, a infecção continua em expansão. A partir da década de 90 houve uma 

profunda mudança de perfil epidemiológico dos indivíduos infectados pelo vírus, 

anteriormente a grande maioria era de homens das classes mais abastadas e 

homossexuais, atualmente o vírus HIV infecta tanto homens quanto mulheres, com 

aumento da proporção de heterossexuais infectados. A epidemia saiu dos grandes 

centros para atingir as pessoas do interior (GIRONDI et al, 2012).  

De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) o 

número de novos casos registrados foi de 38.776 ao fim de 2011, um dos maiores 

números segundo boletim epidemiológico de 2012, possuindo uma taxa de incidência 

de 20,2 casos para cada 100 mil habitantes. A faixa etária mais incidente é de 25 a 49 

anos, com prevalência maior no sexo masculino. A infecção por HIV constitui um 

importante fator de risco para a infecção por tuberculose e seu desenvolvimento, a 

coinfecção HIV/TB produz mudanças significativas no perfil epidemiológico de ambas 

as doenças, com aumento das taxas de prevalência, morbidade e mortalidade (WHO, 

2009). 

2.2.2 Aspectos imunológicos, clínicos e evolucionário do HIV/aids 

 

HIV é a sigla utilizada para referir-se ao vírus da imunodeficiência humana. É 

um retrovírus da família dos Lentiviridae, que para multiplicar-se necessita da enzima 

transcriptase reversa que transcreve o RNA viral para DNA, podendo assim integrar-se 

com o genoma do hospedeiro. Esse vírus é responsável pelo desenvolvimento da 

síndrome da imunodeficiência adquirida designada de aids, que é o estágio mais 

avançado da infecção pelo HIV, com a baixa da contagem de CD4 sérico, e o 

aparecimento de doenças oportunistas, dentre elas a tuberculose (PAWLOWSKI et al,  

2012; SANTOS, 2009; SOUSA et al, 2012). 



 

 

 

 

O vírus foi identificado primeiramente no final da década de 70 nos Estados 

Unidos, África Central e Haiti, aparecendo pela primeira vez no Brasil na década de 80 

em São Paulo. Inicialmente as populações classificadas como grupos de risco eram os 

Haitianos, Homossexuais, Hemofílicos, Heroinômanos e Hookers (profissionais do sexo 

em inglês), fazendo a infecção ser conhecida como a doença dos 5-H. A partir da 

década de 90 ocorre a feminização, interiorização, pauperização e heterossexualização 

da doença, Neste mesmo período ocorreu o início do processo e distribuição gratuita da 

Zidovudina (antirretroviral), aumentando o acesso da população ao medicamento. 

Atualmente a infecção por HIV acomete todas as classes sociais e faixas etárias
 

(SOUSA et al, 2012). 

Há pelo menos dois tipos de vírus conhecidos que circulam no planeta, o tipo 1, 

que é prevalente em nosso território nacional, e o tipo 2 que possui maior prevalência 

em países africanos (SANTOS, 2009). São vírus citopáticos e não-oncogênicos que 

possuem um alto tropismo por células com receptor CD4+, levando a alterações 

quantitativas e funcionais nas células do sistema imune, em especial nos linfócitos T-

helper
 
(FERREIRA, 2010). 

      Para reproduzir o vírus necessita das células de defesa do hospedeiro. A primeira 

etapa é a absorção na célula do hospedeiro (preferencialmente as células T-CD4 +), por 

meio da ligação do vírion à superfície da célula alvo, depois ocorre fusão do envelope 

viral com a membrana celular com a entrada do capsídeo viral e o seu desnudamento, 

que é a liberação do seu conteúdo, o genoma viral. Posteriormente acontece a 

retrotranscrição (com participação da enzima transcriptase reversa) do RNA viral em 

uma fita dupla de DNA, para que seja possível a integração deste ao DNA da célula 

(participação de integrases e proteases), e após a integração ocorre as primeiras 

transcrições e o RNA viral (genômico e mensageiro) é transportado através da 

membrana do núcleo, chegando ao citoplasma o RNAm será traduzido em poliproteínas 

que dará origem as diversas proteínas virais (FERREIRA et al, 2010). 

O RNA genômico une-se ao um nucleocapsídeo imaturo, amadurece e brota a 

membrana da célula, culminando em sua liberação e a destruição da célula hospedeira. 

O período de incubação é de 5 a 30 dias, período denominado também como ‘‘janela 

imunológica’’, espaço de tempo em que a pessoa possui carga viral infectante, mas não 

manifesta sintomas clínicos (FERREIRA et al, 2010). 



 

 

 

 

A doença progride à medida que as células de defesa do organismo vão sendo 

destruídas, e a sintomática vai evoluindo com o aparecimento de doenças oportunistas e 

neuropatias até o desenvolvimento do quadro da aids, normalmente com CD4 < 350 

cel/mm
3
. O quadro infeccioso é dividido em 4 fases distintas

 
fase aguda, caracterizada 

por viremia elevada e rápida queda da contagem de T CD4,  e o surgimento de alguns 

sintomas de infecção viral, como a febre. Fase assintomática que pode durar de meses 

até anos
 
(BRASIL, 2010), caracteriza-se pela ausência de sinais ou sintomas mínimos, 

possuem testes sorológicos positivos e em geral contagem CD4 estável. A fase 

sintomática inicial, marcada pelo declínio na contagem de CD4 e elevação da carga 

viral, com o aparecimento de sintomas inespecíficos com tempo superior a um mês. Por 

último o surgimento de um quadro de imunossupressão grave caracterizando a aids e 

com ela o aparecimento de distintas doenças oportunistas como a Herpes simples, 

Pneumocistose, Toxoplasmose, Citomegalovírus entre outras, dentre elas a Tuberculose 

é considerada uma das doenças oportunistas de maior importância clínica que acomete 

os indivíduos portadores de HIV (PAWLOWSKI et al, 2012). A aids recebe a 

classificação CID10 B20 a B24. 

 
Segundo o Guia das Doenças Infecciosas e Parasitárias elaborado pelo 

Ministério da Saúde em 2010 o HIV está presente no sangue, no esperma, nos fluidos 

vaginais e no leite materno, portanto, as formas de transmissão do vírus da 

imunodeficiência humana são de pessoa para pessoa através das relações sexuais 

(homossexual e heterossexual) através da penetração vaginal e anal e também pelo sexo 

oral. Através do compartilhamento de agulhas e materiais perfurocortantes. E para o 

concepto durante a gestação de mãe soropositiva, no parto e durante o aleitamento 

materno
 
(transmissão vertical) (BRASIL, 2010). 

De acordo com a Política Brasileira de Enfrentamento da aids, a principal 

estratégia de prevenção do governo está focada na distribuição massiva de preservativos 

masculinos, a fim de evitar relações sexuais desprotegidas. O Ministério da Saúde 

também possui manuais específicos para prevenir a transmissão vertical, e 

recomendações para atendimento e acompanhamento de exposição ocupacional a 

material biológico, com o intuito de diminuir o risco de contaminação dos indivíduos 

envolvidos. Há ainda estudos internacionais sobre programas de redução de danos para 

usuários de drogas injetáveis que visa a prevenção de contaminação pelo HIV 



 

 

 

 

contribuindo com o fornecimento de seringas, agulhas e materiais estéreis que essa 

população utiliza (FUENTE et al, 2006).  

 O diagnóstico da infecção é normatizado através da Portaria do Ministério da 

Saúde n° 151 de 14 de outubro de 2009, e é feito em duas formas, por meio de testes 

rápidos, que possuem alta sensibilidade como, por exemplo, testes que utilizam técnicas 

de aglutinação em látex e imunocromatografia, esses teste são muito utilizados na 

triagem de gestantes durante o pré-natal (BRASIL, 2010b).  O diagnóstico sorológico 

que é feito em duas etapas, a primeira que faz o uso de ensaios imunoenzimáticos e 

ensaios imunológicos com fluorescência ou quimiluminescência entre outros 

devidamente registrados a ANVISA e validados
, 
estes teste são mais específicos que os 

testes de triagem. Caso estes testes considerados como da primeira etapa do diagnóstico 

apresente resultado positivo, é realizada uma segunda etapa de teste com caráter 

confirmatório que utiliza ensaios de imunofluorescência indireta, imunoblot, 

westernblot entre outras metodologias validadas e registradas na ANVISA. (BRASIL, 

2010) 

 

 O Formulário Terapêutico Nacional (2012), afirma que o tratamento deve ser 

continuo, e deverá ser feito com antirretrovirais. Estes possuem cinco mecanismos de 

ação básicos, são os inibidores de fusão, inibidores da transcriptase reversa nucleares e 

não nucleares, inibidores da integrase e inibidores da protease. A terapia pode ser feita 

com apenas um agente antirretroviral, ou utilizando esquemas que combinam o uso de 

dois ou mais antirretrovirais. Alguns exemplos são a Zidovudina, Lamivudina, 

Atazanavir, Efavirenz, Lopinavir, Ritonavir (RENAME, 2012) entre outros. 

 

2.3 Coinfecção HIV/TB 

A associação (HIV/TB) constitui, nos dias atuais, um grave problema de saúde 

pública, podendo levar ao aumento da morbidade e mortalidade pela TB, em todas as 

partes do mundo (BRASIL, 2009). Estima-se que a maior parte dos dois milhões de 

pessoas nos Estados Unidos da América (EUA) que estão infectadas pela forma latente 

de tuberculose (ILTB), possuem 10% de risco de desenvolver a forma ativa da 

tuberculose (MARKOWITZ, 1997).
 

A tuberculose é a doença oportunista mais 

importante entre os pacientes com aids (SANTOS, 2009). Cerca de 11 milhões de 



 

 

 

 

pessoas no mundo estão co-infectadas pelo M. tuberculosis e HIV (CORBETT, 2003). 

Essa síndrome está sendo um fator determinante nas mudanças epidemiológicas da 

tuberculose, modificando o caráter da doença, de uma evolução crônica para aguda, 

podendo levar os pacientes ao óbito em poucas semanas (SHARMA; MOHAN, 2004).
 

Por sua característica de alta patogenicidade, o Mycobacterium tuberculosis age 

no organismo ativamente antes de outros agentes oportunistas como o Pneumocystis 

carinii e o Toxoplasma gondii (SHARMA; MOHAN, 2004). O tratamento da infecção 

latente com isoniazida reduz em 60 a 90% o risco de adoecimento. Esta variação se 

deve à duração e à adesão ao tratamento (CHAN; FLYNN, 2004). 
 

O vírus da imunodeficiência infecta por afinidade linfócitos T auxiliares (helper) 

e também macrófagos, células dendríticas, células do aparelho respiratório, tudo isso 

para sua replicação e ciclo biológico (SANTOS, 2009). Segue-se a esse evento, um 

longo e silencioso período em que ocorre depleção de linfócitos auxiliares CD4+ que, 

em indivíduos sem doença ativa ou recém-infectados, estão em torno de 800-1000 

cél./mm3 (ROSENBERG; FAUCI, 1992). A diminuição dessa classe celular é um das 

principais responsáveis pela diminuição da atividade do sistema imunológico e da 

iniciação da passagem da ILTB para forma ativa da TB (MOUTINHO, 2011).  

Apesar de ser preocupante a letalidade e rapidez desta coinfecção e as ações 

desenvolvidas de cunho mundial para resolução do problema somente são identificados 

cerca de 45% dos casos de infecção pela TB, ou seja, os demais casos continuam como 

foco de infecção dificultando assim a diminuição de proliferação do M. tuberculosis e a 

consequente possibilidade de infecção pelos portadores da aids (SANTOS, 2009).  

 

2.4 Prova Tuberculínica – PT 

A prova tuberculínica é utilizada como método auxiliar no diagnóstico da TB e 

método de triagem para o diagnóstico da ILTB (TEIXEIRA et al, 2007). O PPD do 

inglês purified protein derivative, é um derivado proteico purificado. E no Brasil, a 

tuberculina usada é o PPD RT23, aplicado por via intradérmica, no terço médio da face 

anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1ml, equivalente a 2UT (unidades de 

tuberculina). A leitura é realizada 48 a 96 horas após a aplicação. A interpretação do 



 

 

 

 

resultado depende da probabilidade de infecção latente, do risco de adoecimento por 

TB, do tamanho do endurado e da idade (BRASIL, 2009). 

A reação tuberculínica envolve vários tipos celulares, mas os monócitos são os 

principais participantes desta. Logo após a inoculação do antígeno, ocorre a ativação de 

células T específicas, que passam a secretar citocinas como o TNFα e TNFβ que atuam 

nas células endoteliais e dos vasos (MACHADO, 2009)  

Esse processo desencadeia o influxo de células de defesa para o local da reação, 

e logo nas primeiras 4 horas pós- inoculação se observa o influxo de neutrófilos, que 

vão sendo aos poucos substituídos por macrófagos e células T nas 10 horas seguintes. 

Este infiltrado celular vai aumentando de forma que acaba rompendo o feixe de 

colágeno da derme, logo se podem encontrar demasiada quantidade de células T CD4 e 

CD8 sendo as CD4 em maior quantidade (MACHADO, 2009). 

Algumas circunstâncias podem interferir no resultado da prova tuberculínica 

como, por exemplo: tuberculose grave ou disseminada, desnutrição, aids, neoplasias, 

vacina BCG recente, tratamento com corticosteroides, gravidez (ANDERSEN et al, 

2000).  

Apesar de sua importância, o teste com o PPD não tem 100% de sensibilidade 

(porcentagem de indivíduos doentes com teste positivo) em populações de pacientes 

imunocomprometidos, pessoas recentemente infectadas e crianças muito jovens. Nem 

mesmo é altamente específico (porcentagem de indivíduos sadios que apresentam teste 

negativo) isso acontece, pois o PPD contém diversos antígenos amplamente 

compartilhados entre diferentes espécies de micobactérias (ANDERSEN et al, 2000). 

Além dessas há uma desvantagem que é a necessidade de uma segunda visita 

obrigatória à unidade de saúde para que se faça a leitura do teste e uma parte dos 

pacientes não fazem esse complemento e este acaba sem resultado (TEIXEIRA et al, 

2007).  

 

É recomendado que todos os indivíduos infectados pelo HIV sejam submetidos à 

prova tuberculínica. A enduração ≥ 5mm propõem infecção latente, para qual deve ser 

iniciada a quimioprofilaxia (ou tratamento da infecção latente) com isoniazida, após 

exclusão diagnóstica de  tuberculose ativa (BRASIL, 2009).   



 

 

 

 

A prova tuberculínica quando positiva, isoladamente, indica apenas a presença 

de infecção, e não é suficiente para o diagnóstico da tuberculose doença (TEIXEIRA et 

al, 2007). A reação fraca pode representar infecção pelo BK ou por micobactérias não 

tuberculosas, ou vacinação com BCG. A reação forte tanto pode espelhar infecção 

tuberculosa, vacinação com BCG recentes ou doença na forma ativa (CAMPOS, 2006). 

O fato de o PPD ainda continuar em uso, não obstante essas limitações revela a 

necessidade urgente de viabilizar testes mais específicos e sensíveis para o diagnóstico 

da TB (TEIXEIRA et al, 2007). 

 

 

2.5 Ensaios de liberação de Interferon Gama - IGRA 

 

Sigla IGRA é oriundo do inglês e significa interferon gamma release assay, que 

pode ser traduzido literalmente como ensaios de liberação de interferon-γ. É um exame 

cuja matriz de análise é o sangue do paciente, e busca quantificar nessa a liberação de 

IFN- γ por linfócitos, em resposta a antígenos específicos a M. tuberculosis 

(CATTAMANCHI, 2011).
  

Possuem alta sensibilidade, mesmo em pacientes imunocomprometidos. A 

inclusão de controles positivos (mitógenos), em um teste imunológico, permite 

distinguir indivíduos imunocompetentes (que não apresentam uma resposta celular 

específica, mas respondem a mitógenos) como o caso de pacientes com HIV
 

(TEIXEIRA et al, 2007).  

O organismo humano tem complexo mecanismo mediado por linfócitos T e 

macrófagos para o controle do Mtb, com eventos que incluem a expressão de citocinas 

antimicobacterianas como o IFN-γ e o FNT-α
 
(MOUTINHO, 2011). O IFN-γ é a 

principal molécula ativadora de macrófagos, a citocina-chave para o controle da 

infecção
 
(COOPER et al, 2002) e aumenta os mecanismos microbicidas dos macrófagos 

para a eliminação do Mtb
 
(MOUTINHO, 2011). 

A importância do IFN-γ na proteção contra vários patógenos, incluindo 

parasitos, bactérias e vírus, já foi bem estabelecida. A detecção de IFN-γ ou células 

produtoras de IFN-γ, após exposição a antígenos, é frequentemente usada como um 

marcador da atividade celular efetora
 
(BOEHM et al, 1997). 



 

 

 

 

Uma das maneiras de se realizar o ensaio IFN- γ é o cultivo de sangue periférico 

em placas (previamente preparadas), cujo sobrenadante é retirado e analisado por 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), utilizando PPD como antígeno 

principal, o que acarreta em baixa especificidade (apesar da alta sensibilidade) 

(TEIXEIRA et al, 2007). Essa é a proposta de um dos modelos desse tipo teste que é 

QuantiFERON-TB
® 

aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) em 2001 e foi 

o primeiro a ser comercializado no Brasil. Outro método mais recente e que será 

utilizado na pesquisa, aprovado em 2005 também pela FDA, é o QuantiFERON-TB-

Gold
®
 que apresenta-se mais sensível e específico que o anterior, ao invés de fazer o 

uso do PPD como antígeno principal, utiliza no lugar ESAT-6, CFP-10 e TB 7.7 

(proteínas antigênicas da M. tuberculosis) (CATTAMANCHI, 2011) esses antígenos 

não existem no BCG e na maior parte das demais micobactérias, possuindo assim 

vantagens em relação a PT. O resultado pode ser gerado em 24 horas, necessita de visita 

única do paciente e não sofre interferências da BCG, porém esse teste exige que a 

amostra seja processada em no máximo 12 horas.
 
Há ainda testes no mercado que 

utilizam o ensaio conhecido como ELISPOT para a quantificação do IFN- γ, o que eleva 

a sensibilidade do teste em comparação com testes que se utilizam da metodologia 

ELISA
 
(TEIXEIRA, 2007). 

Vários estudos sugeriram que os testes para detecção de IFN-γ em resposta a 

antígenos específicos da M. tuberculosis superam o PPD quanto: a alta especificidade, 

melhor correlação com medidas indiretas de exposição ao M. tuberculosis; menor 

reatividade cruzada devido à vacinação com BCG ou infecção com micobactérias do 

meio ambiente; e procedimento laboratorial mais rápido
 

(ANDERSEN, 2000; 

CATTAMANCHI, 2011). 

A literatura vem sugerindo que os testes de metodologia IGRA possuem 

significativa concordância com outros testes tradicionais, como a prova cutânea com 

PPD.
 
Entretanto devido à ausência de teste padrão-ouro determinante é impossível 

mensurar quais seria a real sensibilidade e especificidade destes testes, principalmente 

na identificação da TB latente. Desta forma, a sorologia pode ser um teste rápido e 

robusto o suficiente para ser implementado em condições adversas, como em países em 

desenvolvimento (CATTAMANCHI, 2011). 

 



 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral:  

Investigar a infecção latente da Tuberculose, diante dos resultados da PT e 

IGRA, em indivíduos com aids em acompanhamento na unidade de referência do Gama 

Centro de saúde nº 05 - Distrito Federal.     

3.2 Objetivos específicos:  

- Descrever o perfil dos pacientes com aids, que realizaram a PT e IGRA. 

- Avaliar a relação das variáveis investigadas com os resultados da PT e IGRA. 

- Identificar as concordâncias/discordâncias existentes nos resultados da PT e IGRA. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Tipo do estudo e instrumento de coleta:  

Trata-se de um estudo do tipo transversal com indivíduos com aids que residem 

no Distrito Federal, que fazem acompanhamento no Centro de saúde nº5, referência 

desta regional de saúde do Gama-DF.  A pesquisa utilizou os resultados da PT- PPD Rt 

23 2UT e do IGRA QuantiFERON -TB Gold e o preenchimento de um instrumento, 

com informações relativas a dados sócio demográficos; história de vacinação e/ou 

revacinação de BCG; história de contato com paciente com TB; história pregressa de 

PPD reator; contagem de CD4 os últimos resultados de 3 meses; carga viral recente do 

último mês; uso de álcool e drogas ilícitas; outras doenças associadas e pregressas.     

4.2 Local do estudo: 

Centro de saúde nº 5 situada no Setor Leste do Gama região administrativa do 

Distrito Federal, esta unidade foi escolhida por se tratar de local de referência em 

atendimento ambulatorial em DST/AIDS na regional em questão e pela disponibilidade 

dos profissionais do local em colaborar com a pesquisa.     

 



 

 

 

 

4.3 Definição da amostra do estudo: 

A amostra foi calculada a partir do uso do modelo de regressão múltipla com 

seis variáveis preditoras, poder de 80%, α=0.05 e tamanho antecipado do efeito de 0.05 

(considerado pequeno, para ser conservador), dentro de um universo de 120 pacientes 

adultos com aids, em uso de TARV, segundo o Sistema Logístico de Controle Logístico 

de Medicamentos (2010). Desta forma, a casuística compreendeu 15 pacientes 

residentes do Distrito Federal e que fazem acompanhamento ambulatorial no Centro de 

Saúde nº 5 do Gama, DF. 

4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão da amostra 

Critérios de inclusão 

- Apenas pacientes com aids, independente do sexo; 

- pessoa com idade superior a 18 anos; 

- residentes no Distrito Federal; 

- estar em uso de antirretrovirais (ARV); 

- pessoas que não tenham sido submetidas à Prova Tuberculínica (PT) nas 

últimas 5 semanas, a fim de evitar o efeito booster; 

- pessoas que concordarem em participar da pesquisa verbalmente e por meio da 

assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE). 

Critérios de exclusão  

- Pessoas apenas infectadas pelo HIV, 

- gestantes; 

- menores de 18 anos; 

- vacinados (BCG) após os dois anos de idade; 

- apresentando doenças sistêmicas graves, associadas à aids; 



 

 

 

 

- fazendo uso de medicações imunossupressoras (ex. corticoides, quimioterapia) 

- pessoas com histórico de TB ativa atual e ou pregressa;  

- pessoas com histórico de resultado de PPD reator > 5mm; 

- pessoas que tenham tido alguma infecção viral ou recebido vacinas virais nos 

últimos 2 meses; 

- pessoas que não assinarem o TCLE.  

4.4 Processamento e análise de dados  

O instrumento de pesquisa, anexo, foi obtido com devida autorização da 

pesquisa. Os dados foram analisados de forma descritiva, utilizando-se o software SPSS 

– Statistical Package for the Social Sciences.® 

  

4.5 Aspectos éticos 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa maior, intitulado “Fatores 

preditores do resultado da Prova Tuberculínica e dos ensaios de liberação de 

interferon-gama (IGRA) como marcadores da Infecção Latente da Tuberculose, 

em pacientes com aids residentes no Distrito Federal.” (Souza, 2011) a qual foi 

financiada pela FAP-DF edital 13/2010 – Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada 

em saúde PPSUS FAPDF/SESDF/MS/CNPq e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FEPECS/SES-DF, em 09 de fevereiro de 2011, por meio do Parecer nº 

0019/2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. RESULTADOS 

O estudo foi realizado com amostra de quinze pacientes residentes do Distrito 

Federal que faziam acompanhamento no Centro de saúde número 05 da cidade Gama – 

DF, com média de idade de 44 anos, todos esses pacientes são portadores do HIV e já se 

encontram com aids independente do tempo de acometimento da síndrome, critérios 

básicos e necessários para inserção na pesquisa como dito anteriormente. Todos os 

pacientes em questão residiam em casas.  

A maior parte da amostra é composta de pessoas do sexo masculino, representa 

60% do total compreendendo 9 indivíduos. Quanto à profissão pode-se observar 

heterogeneidade neste quesito havendo repetição apenas nas profissões de comerciante, 

balconista, doméstica e aposentado cada um com dois indivíduos, não havendo ao final 

semelhanças significativas entre as profissões. No que diz respeito aos anos de estudo 

conclui-se que a maioria dos pacientes tinha entre nove a onze anos de estudo (40%) o 

que representa pelo menos o ensino fundamental completo, outro fator importante é que 

nenhum dos pesquisados tinha mais de doze anos de estudo, ou seja, não atingiram 

ensino superior. Quanto ao estado civil houve predominância da situação de solteiro (a) 

com nove pessoas no total representando (60%) dos pesquisados, outro fator importante 

é o de apenas uma pessoa casada do total, pois há referência de maior predominância de 

indivíduos solteiros acometidos pelo HIV segundo boletim epidemiológico 2013 em 

consonância assim com o estudo. Na questão da renda mensal do paciente houve quase 

uma equiparação entre as situações de quem recebe entre um a cinco salários mínimos, 

ao todo sete pessoas, que representou (46,7%) do total, enquanto oito pessoas (53,3%) 

recebem apenas o valor de até um salário mínimo por mês (salário mínimo à época 

R$622,00). Os dados completos serão apresentados na tabela 1, a seguir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 1. Características da amostra dos pacientes com aids segundo sexo, 

profissão e estado civil. Centro de Saúde nº 5 do Gama - DF. 2014 

Variáveis nº % 

Sexo   

Masculino 09 60 

Feminino 06 40 

Profissão   

do lar 

autônomo 

assistente operacional 

bancário 

cabelereiro 

comerciante 

balconista 

doméstica 

gerente 

téc. administrativo 

01 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

01 

            01 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

13,3 

13,3 

13,3 

6,7 

6,7 

aposentado 

Anos de estudo 
< 1 ano 

1 – 3 anos 

4 – 7 anos 

8 anos 

9 – 11 anos 

12 anos 

> 12 anos 

Estado civil 
solteiro (a) 

casado (a) 

divorciado (a) 

viúvo (a) 

união estável 

Renda mensal do paciente 

02 

 

02 

0 

03 

03 

06 

01 

0 

 

09 

01 

0 

03 

02 

 

  13,3 

 

13,3 

0 

20 

20 

40 

6,7 

0 

 

60 

6,7 

0 

20 

13,3 

não possui renda 02 13,3 

até 1 salário mínimo  06 40 

1- 5 salários mínimos 

> 5 salários mínimos  

07 

0 

46,7 

0 

   
      

Fonte: elaboração própria 

 

 



 

 

 

 

Quanto à caracterização da amostra a respeito da imunização pela BCG, 

quantidade de vacinas recebidas, se sim, se formação de cicatriz vacinal e quantidade 

desta, obteve-se os seguintes resultados conforme tabela 2 a seguir. E, destaca-se que a 

maioria dos pacientes em questão recebeu em algum momento da vida a vacina BCG 

totalizando doze pessoas, correspondendo a (80%) da amostra, apenas três pessoas não 

possuíam história da vacina. O número de vezes entre os vacinados da BCG foi de 

apenas uma vez, ou seja, 100% entre os 12 participantes. O número de cicatriz vacinal 

acompanhou a quantidade de vacinações, ou seja, apenas uma cicatriz. O que demonstra 

uma coerência entre as informações e uma maior confiabilidade dos dados de que 

ninguém recebeu mais de uma vez na vida a vacina da BCG, única maneira do 

indivíduo talvez possuir mais de uma cicatriz vacinal por BCG. 

 

Tabela 2. Características dos indivíduos da pesquisa segundo situação de 

vacinação BCG, presença e quantidade de cicatriz vacinal. Centro de saúde n 05 

Gama DF 2014.  

Variáveis nº % 

Foi vacinado BCG    

Sim 

Não 

Quantidade vezes foi vacinado 

zero 

Uma vez 

Duas vezes 

Possui cicatriz vacinal 

12 

03 

 

03 

12 

0 

 

80 

20 

 

20 

80 

0 

 

Sim 

Não 

Quantidade de cicatriz vacinal 

Nenhuma 

Uma  

duas  

 

12 

03 

 

03 

12 

0 

80 

20 

 

20 

80 

0 

   
       Fonte: elaboração própria 

  

 

 



 

 

 

 

Em relação à história pregressa do indivíduo de alguma doença adquirida 

relacionada a aids encontramos apenas dois pesquisados que relataram ter tido 

complicações em algum momento da vida decorrente da aids o que representa cerca de 

13,3% da amostra geral, as complicações relacionadas foram Herpes Zoster, diarreia, 

astenia e perda de peso. Ao mesmo tempo todos foram indagados se lhes ocorriam 

alguma complicação atualmente no momento inicial da pesquisa e o resultado foi 

unânime entre os quinze indivíduos da pesquisa com nenhuma complicação relacionada 

a aids. Cabe destacar que, os dois pacientes em questão que apresentaram alguma 

complicação relacionada a aids na pesquisa apresentaram Prova tuberculínica PT e 

resultado do IGRA negativos. 

 

Quanto à história de contato prévio ou atual dos pesquisados com algum 

indivíduo que tem ou já teve doença ativa de tuberculose apenas um paciente da amostra 

disse ter tido contato prévio, porém, os resultados da Prova tuberculínica PT e IGRA 

deste indivíduo foram negativos. Também, lhes foi questionado sobre história pregressa 

de realização do exame de PT em algum momento da vida, a data de realização deste e 

o próprio resultado do exame. A conclusão foi que a maioria treze pessoas da amostra 

(86,7%) já tinha realizado anteriormente a Prova tuberculínica sendo que desse total 

sete pessoas (53,8%) não se lembravam da data em que foi realizado o exame e não 

havia registros a cerca desses eventos. Em seguida quatro pessoas (30,8%) relataram ter 

feito o exame Prova tuberculínica entre um a dois anos atrás e por fim as duas pessoas 

(15,4) restantes que realizaram o exame afirmaram que o fizera até um ano atrás. Por 

fim, das treze pessoas que já haviam feito a PT anteriormente todas (100%) afirmaram 

que o resultado foi não reator e que tinham retornado a unidade para realizar a leitura. 

Podemos analisar os dados na tabela 3 a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 3. História pregressa ou atual de contato com tuberculose TB, realização 

anterior de prova tuberculínica PT, quando foi realizada e conseguinte resultado 

desta. Centro de saúde n 05 Gama DF 2014 

História PPD e contato TB Nº % 

   

Prova tuberculínica anterior   

sim 13 86,7 

não 02 13,3 

   

Quando realizou  

PT anterior 

  

não lembra 07 53,8 

menos de 1 ano 02 15,4 

entre 1 e 2 anos  04 30,8 

   

Resultado do  

PT anterior 

  

não lembro 0 0 

não reator 13 86,7 

não fez exame 02 13,3 

   

Contato anterior  

Com TB 

  

Sim 01 6,7 

Não 14 93,3 

   

   
      Fonte: elaboração própria 

 

 

          Todos pesquisados em questão já faziam o uso de antirretrovirais, condição 

básica e necessária para participação no estudo. Verificou-se que cinco pacientes 

(33,3%) faziam uso de AZT + 3TC + EFZ, três pacientes (20%) já utilizavam AZT + 

3TC + ATV, dois pacientes (13,3%) faziam uso de AZT + EFZ e, por fim, cinco 

pacientes cada um utilizava um tipo de combinação de antirretrovirais (ARV) são elas 

AZT + 3TC + ATV + RTV; TDF + 3TC + ATV + RTV; TDF + 3TC + EFZ; TDF + 

RTV + 3TC + DRV e ATV + DDI + 3TC + RTV. Na tabela 4 a seguir podemos 

visualizar melhor a distribuição de ARV por cada paciente.   

 

 



 

 

 

 

Tabela 4. Distribuição de antirretrovirais ARV combinados segundo utilização por 

cada paciente. Centro de saúde n 05 Gama DF 2014.      

Antirretrovirais ARV nº de pacientes % 

   

AZT + 3TC + ATV + RTV 

 

01 6,7 

TDF + 3TC + ATV + RTV 01 6,7 

 

TDF + RTV + 3TC + DRV 

 

01 

 

6,7 

 

ATV + DDI + 3TC + RTV 

 

01 

 

6,7 

 

TDF + 3TC + EFZ 

 

01 

 

6,7 

 

AZT + EFZ 

 

02 

 

13,3 

 

AZT + 3TC + ATV 

 

03 

 

20 

 

AZT + 3TC + EFZ 

 

05 

 

33,2 

   

   
      Fonte: elaboração própria 

Legenda de antirretrovirais 

 

AZT: Zidovudina 

3TC: Lamivudina 

ATV: Atazanavir 

TDF: Tenofovir 

RTV: Ritonavir  

DRV: Darunavir 

DDI: Didanosina 

EFZ: Efavirenz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segundo informações estilo de vida e consumos de álcool, cigarro e outras 

drogas entre os pesquisados obtiveram-se os seguintes resultados. No geral nove 

pessoas (60%) referiram não fazer uso de álcool, quatro pessoas afirmaram utiliza-lo 

raramente e duas pessoas (13,3%) afirmaram fazer uso desta aos finais de semana. Em 

relação à utilização de cigarro a maioria dos pesquisados 14 indivíduos (93,3%) 

disseram não fumar, enquanto uma pessoa afirmou que fuma diariamente. Sobre o uso 

de maconha a maioria dos pesquisados quatorze pessoas (93,3%) referiu não fazer uso 

desta droga enquanto uma pessoa afirmou que utiliza raramente. Sobre o uso de cocaína 

doze pessoas (80%) afirmaram não fazer uso da droga, ao mesmo tempo, três pessoas 

(20%) referiram utilizar a droga raramente. Em relação a utilização do crack os quinze 

pesquisados foram unânime em afirmar que não fazem uso desta droga compondo assim 

(100%) da amostra. Os dados de referência estão expostos na tabela 4, a seguir.  

 

           Tabela 4. Número de pacientes segundo consumo próprio de álcool, 

cigarro e outras drogas. Centro de saúde n 05 Gama DF 2014.     

 Não 

utiliza 

Raramente Aos finais de semana Diariamente 

     

Álcool 

nº 

% 

Cigarro 

 

09 

60 

 

04 

26,7 

 

02 

13,3 

 

0 

0 

nº 

% 

14 

93,3 

0 

0 

0 

0 

01 

6,7 

Maconha 

nº 

% 

 

14 

93,3 

 

01 

6,7 

 

0 

0 

 

0 

0 

Cocaína 

nº 

% 

 

12 

80 

 

03 

20 

 

0 

0 

 

0 

0 

Crack 

nº 

% 

 

15 

100 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

     

     
       

Fonte: elaboração própria 

 



 

 

 

 

 Os resultados em relação à prova tuberculínica e os ensaios de liberação do 

interferon gama (IGRA) estão mais bem descritos na tabela 5 a seguir, lembrando que 

foi ação necessária a realização desses dois exames para participação da pesquisa; o 

resultado da prova tuberculínica (PT) para todos pacientes foi “não reator”, (100%) da 

amostra apresentou resultado negativo para o PPD. Em relação aos resultados dos IGRA 

obteve-se um paciente (6,7) com resultado positivo.  

 

 

Tabela 5. Relação de resultados, por pacientes, da prova tuberculínica (PT) e dos 

ensaios de liberação de interferon gama (IGRA). Centro de saúde n 05 Gama DF 

2014.   

Procedimento nº de pacientes % 

   

Prova tuberculínica 

Não reator 

Reator 

 

 

15 

0 

 

100 

0 

Ensaios de liberação de 

interferon gama  

Positivo 

Negativo 

 

 

 

01 

14 

6,7 

 

6,7 

93,3 

   
      Fonte: elaboração própria 

 

 Em relação à quantificação de células T CD4 + dos pacientes obteve-se, 

mediante busca no prontuário físico e digital, os resultados compreendidos entre os 

últimos três meses de cada paciente selecionando assim o dado mais atual, ao se fazer 

um cálculo de média dos quinze pacientes obtemos um valor de 532 cel/mm
3 

. Obteve-

se apenas um resultado menor que 250 cel/mm
3 

com valor de 186 cel/mm
3 

que foi 

justamente pertencente ao único paciente que apresentou o resultado do IGRA positivo. 

Sete pessoas (46,7%) apresentaram resultado de células T CD4 + menor que 500 

cel/mm
3
. Ao mesmo tempo não se obteve nenhum resultado de células T CD4 + maior 

que 900 cel/mm
3
, justificado assim por conta da característica de imunocompetência 

entre os envolvidos no estudo.  



 

 

 

 

 Pelo motivo de ter havido 1 resultado IGRA positivo e nenhum dos resultados da 

prova tuberculínica positivo será descrito com maior detalhamento as características do 

caso positivo do IGRA para que esta possa embasar uma discussão com maior campo 

para hipóteses. O paciente em questão LCFS do sexo masculino, com idade de 41 anos, 

tem profissão de balconista, refere ter entre nove e onze anos de estudo, é solteiro, 

refere ter renda própria no valor entre um a cinco salários mínimos, foi vacinado com 

BCG e apresenta apenas uma cicatriz vacinal desta, refere nunca ter tido nenhuma 

complicação relacionada à aids e não possuir nenhuma complicação no momento da 

pesquisa, refere nunca ter realizado a prova tuberculínica (PT) e nunca ter entrado em 

contato com algum indivíduo com TB, encontra-se em uso de ARV: AZT + 3TC + EFZ, 

refere fazer uso de álcool raramente e não faz uso das outras drogas em questão. Ao 

teste da pesquisa foi constatado prova tuberculínica com resultado não reator, IGRA 

positivo e no momento da pesquisa foi obtido resultado de células T CD4 + = 186 

cel/mm
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Discussão 

 

 Tomando por base os resultados encontrados no estudo. O perfil dos pacientes 

que foi traçado na amostra demostra que os mesmos estão em consonância com o perfil 

epidemiológico dos infectados no restante do país. Apesar da amostra ser composta por 

pessoas do sexo masculino, é notável que a proporção entre ambos apresenta-se 

pequena, seguindo a tendência nacional da feminilização da infecção segundo BRITO 

2010, de modo semelhante à proporção entre indivíduos que ganham entre 1 a 5 salário 

mínimos e maior que tem como renda mensal 5 salários mínimos que continua ainda 

mais sendo a minoria dos infectados por HIV, seguindo também a tendência mundial de 

pauperização. Segundo Brito, Castilho e Szwarcwald (2001) o início da infecção foi 

marcado por um acometimento maior de homens que mantinha relações sexuais com 

outros homens. A partir dos anos 90 com a mudança dos comportamentos sexuais e 

maior uso de drogas injetáveis esse perfil começou a alterar-se, acontecendo uma 

transição que resultou em heterossexualização e feminilização da doença (GIRONDI, 

2012).  

 

Quanto à faixa etária os resultados do estudo foram consonantes com o que está 

postulado no último boletim epidemiológico de HIV de 2012, na pesquisa a média de 

idade é de 44 anos de idade, o paciente mais novo tem 27 anos e o mais velho tem 78 

anos, o boletim traz, como já descrito anteriormente, que a faixa etária de maior 

incidência do vírus esta compreendida entre os 25 aos 49 anos de idade, portanto, 

mesmo com amostra reduzida os resultados da pesquisa são semelhantes ao perfil 

nacional.      

 

A maioria dos pesquisados são solteiros, o que ainda pode fazer referência às 

dificuldades encontradas em relacionamentos que envolvem pessoas com HIV positivo, 

mais antigamente existiam muitos estigmas relacionados ao HIV, faziam referência a 

uma epidemia da imoralidade por esta relacionada a pessoas com comportamentos de 

risco que estavam a margem da sociedade como prostitutas e usuários de drogas 

(MAIA, et al, 2008). Com a heterossexualização veio o advento da contaminação pelo 



 

 

 

 

HIV entre casados, no estudo apenas 1 paciente está na situação de casado 

(GUILHERM, 2005). 

 

  Quanto à imunização pela BCG doze pacientes receberam a vacina e no estudo 

todos tiveram os resultados da prova tuberculínica PT em não reator e a do IGRA 

negativo. Não prevaleceu a hipótese do falso positivo da prova tuberculínica para 

indivíduos já vacinados com a BCG sendo que todos estes tiveram resultado não reator, 

e a recíproca das pessoas que não foram vacinadas e tiveram resultado também não 

reator pode condizer com um falso-negativo por outras variáveis, contagem de células T 

CD4 < de 500 cel/mm
3
, desnutrição, má execução técnica entre outras. Assim, não se 

pode relacionar diretamente a vacina BCG, com os resultados do estudo (DUARTE et 

al, 2006). 

 

Todos os pacientes afirmaram não ter nenhuma complicação relacionada à aids 

naquele momento e dois referiram já ter tido anteriormente ter complicações no 

passado. Todos pacientes da pesquisa estavam em tratamento com ARV em politerapia 

e a contagem de células T CD4 teve uma média de 532 cél/mm
3
, o que para história 

clínica geral destes é aceitável em termos de adesão ao tratamento, essas características 

descritas podem ter relação a incidência zero de complicações relacionadas a aids no 

momento (CARVALHO et al, 2003).  

 

Em relação à conclusão da prova tuberculínica todos os resultados foram não 

reator, algumas hipóteses já foram descritas para esse desfecho, entre elas a de que 

poderia haver resultados falsos negativos relacionados à contagem de células T CD4 +, 

haja vista que indivíduos que apresentam essa contagem menor que 500 cél/mm
3
 

representam risco para um falso negativo justamente pela diminuição de efetividade 

imunológica podendo ai abalar a confiabilidade da prova tuberculínica (PT), já que o 

único caso discordante IGRA positivo e PT negativo apresentava CD4 < 200 cél/mm3. 

E, entre os investigados quase a metade apresentava células T CD4+ menor que 

500cel/mm
3
 (DUARTE et al, 2006).  

 



 

 

 

 

Os resultados dos ensaios de liberação de interferon gama foram a maioria 

negativos a não ser por 1 resultado positivo que como dito apresentou PT não-reatora. 

Em estudos recentes o IGRA tem mostrado mais relação com maior especificidade 

mesmo com a presença da vacinação de BCG quando comparado à prova tuberculínica, 

e tem sensibilidade semelhante a PT, porém, podem ser menos atingidos pela 

imunossupressão, apesar de haver ainda divergências sobre este aspecto, contudo, nesta 

amostra ficou associado a melhor performance do IGRA no diagnóstico da ILTB 

mediante a imunossupressão < 200 cél/mm
3
 (CATTAMANCHI, 2011). Todavia, cabe 

destacar a limitação da pequena amostragem deste, não podendo, assim ser extrapolado.     

 

Fazendo uma caracterização do paciente pode-se levantar hipóteses a partir das 

suas características que o baixo valor de células T CD4 + pode ter inviabilizado a reação 

para a prova tuberculínica deixando-a não reator; e o fato do resultado do IGRA ter sido 

positivo pode está relacionado a uma maior sensibilidade para investigação da infecção 

latente da TB. Por outro lado, o indivíduo em questão se encontrava em uso de ARV em 

politerapia farmacológica, então, há que se avaliar a relevância do tratamento e seu 

estado de imunossupressão. E, não se pode relacionar o resultado a consumo de álcool, 

cigarro ou outras drogas, pois o paciente não faz uso destas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Conclusão 

 

A partir dos resultados compreende-se que os ensaios de liberação de interferon 

gama parece ser de boa qualidade em questão de especificidade e sensibilidade para 

investigação da ILTB, podendo ainda talvez resultar em desempenho melhor que a 

prova tuberculínica PT, apesar da limitação da amostragem. Mas, não se pode negar 

outra limitação que é a inexistência de um teste padrão-ouro, o que poderia resultar em 

um maior desempenho no diagnóstico da ILTB a realização dos dois testes associados 

(PT e IGRA), visto o alto risco de desenvolvimento da TB e a consequente letalidade 

entre as pessoas com HIV/aids, visto que, os indivíduos com IGRA’s positivos podem 

ter risco de desenvolverem TB semelhante a PT (TRAJMAN et. al., 2013) o que 

justificaria assim um achado mais precoce para infecção por TB, viabilizando assim as 

condutas para tratamento igualmente precoce o que poderia resultar na diminuição da 

incidência da TB ativa entre os indivíduos com HIV positivo.  

 

O estudo foi composto de uma amostra relativamente pequena, porém com 

resultados inversamente relevantes, houve apenas um caso positivo para o teste do 

IGRA sendo que esse mesmo paciente teve seu teste de prova tuberculínica PT 

negativo, a partir dai já se pode depreender algumas considerações desse fato, haja vista 

que estão envolvidas questões como eficiência imunológica do paciente e a investigação 

de TB, a própria sensibilização prévia com o bacilo Calmette guérin pela vacina, como 

a própria realização prévia da PT, e a própria infecção latente da TB.    

 

Há que se ressaltar algumas dificuldades para realização do estudo, a começar 

pelo critério de seleção dos pacientes, que todos deveriam estar em uso de ARV para 

participar da pesquisa, o que resultou na perca alguns indivíduos por estar ainda 

iniciando o acompanhamento da doença e não estar em terapia medicamentosa no 

momento. Outro ponto é a de moradia no Distrito Federal, muitos pacientes que faziam 

o acompanhamento no CS05 como referência em HIV/aids não residiam no Gama se 

quer no DF e por isso também não puderam participar da pesquisa. A realização da 

prova tuberculínica, também, foi outra dificuldade, pois alguns indivíduos que se 

comprometeram a participar da pesquisa fizeram a inoculação PPD, mas não voltaram 



 

 

 

 

no período combinado para realizar a leitura, o que implicou na exclusão da amostra, 

esse foi sem dúvida a maior dificuldade encontrada. Houve dificuldade, também, 

relacionada a sensibilização dos profissionais na unidade para que pudessem colaborar 

com a pesquisa, sendo necessário algumas vezes a intervenção dos pesquisadores. Por 

fim, tudo que foi apresentado ressalta o quão difícil é a estruturação e operacionalização 

de uma pesquisa, há muitos fatores que interferem diretamente nos resultados   

 

Por fim, é necessário e salutar que se façam mais estudos na área principalmente 

buscando novos métodos de investigação da ILTB como o advento do IGRA, e que se 

façam também mais pesquisas comparativas envolvendo o IGRA e PT, haja vista que 

estas são escassas. Esse é um método que ainda necessita de validação e 

reconhecimento no Brasil, pois no exterior já é definido. Seria de grande auxílio para o 

nosso sistema único de saúde mais uma ferramenta de investigação para ILTB, pois a 

partir de tudo que foi abordado e por inúmeras referências a PT por si só não é eficiente 

para tal tarefa e infelizmente é o único meio de rastreio que temos disponível hoje em 

nossa realidade do Brasil. Com mais estudos que avaliassem assim o IGRA poderíamos 

talvez alçar este produto pra nossa realidade, se assim for comprovado seu benefício, 

facilitando o controle dessa doença oportunista que é letal para a população acometida 

pelo HIV.  

 

Ao término do estudo pude perceber o quão importante seria o trabalho da 

enfermagem lidando com esse público, o senso crítico necessário a identificação de 

cada particularidade num indivíduo acometido pelo HIV podendo ou não estar em 

situação de aids e tentar diagnosticar um agravo que acaba sendo letal para sua 

condição, que é a TB. Após essa experiência posso dizer que a área necessita de mais 

aprofundamento científico e capacitação para que se possa diminuir a taxa de 

mortalidade por essa complicação quiçá aperfeiçoar o meio diagnóstico criando algum 

algoritmo mais eficaz do que temos em nossa realidade.            
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9. APÊNDICE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

O (a) Senhor(a) está sendo convidada a participar do projeto: Analisar os 

fatores preditores do resultado da Prova Tuberculínica e IGRA como marcadores 

da Infecção Latente da Tuberculose e o desfecho em pacientes com aids residentes 

no Distrito Federal O nosso objetivo é analisar os fatores preditores do resultado da 

Prova Tuberculínica e IGRA como marcadores da Infecção Latente da Tuberculose, em 

pacientes com aids residentes no Distrito Federal. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer 

da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais 

rigoroso sigilo através da omissão total de quaisquer informações que permitam 

identificá-lo(a). A sua participação será através de um questionário e por meio da 

realização dos exames – Prova Tuberculínica e IGRA, que você deverá realizar no 

Serviço de Atenção Especializa em DST/Aids, que você é acompanhado. 

O questionário será realizado na data combinada com um tempo estimado para 

seu preenchimento de: 15 minutos. Não existe obrigatoriamente, um tempo pré-

determinado, para responder o questionário. Será respeitado o tempo de cada um para 

respondê-lo. Informamos que a Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer questão 

que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer 

momento sem nenhum prejuízo para a senhor(a). 

A Prova Tuberculínica é um teste diagnóstico realizado por meio de uma injeção 

intradermicamente, na dose de 0,1 ml, de um derivado protéico purificado (PPD) no 

terço médio da face anterior do antebraço esquerdo. Será necessário, realizar a leitura 

deste teste entre 72 a 96 h, após a aplicação. O IGRA (QuantiFERON -TB Gold) será 

realizado por meio da coleta de sangue periférico (no braço), em três tubos (1 ml cada), 

por paciente. Feita a coleta, a análise do material será realizada por meio do método 

ELISA. Os resultados destes testes, que constam do protocolo da pesquisa aprovado 

pelo Comitê de Ética em pesquisa, serão transmitidos a você. Também daremos 

informações sobre se você deve ou não se tratar, em conjunto ao seu médico do Serviço 



 

 

 

 

Especializado de DST/aids, que lhe indicará o tratamento adequado e fará o devido 

segmento. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados aqui nos SAE e coordenação de 

DST/Aids do DF e na Instituição Universidade de Brasília (UNB) podendo ser 

publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a 

guarda do pesquisador. 

Se o Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone 

para: Dr(a). Maria do Socorro Nantua Evangelista, na instituição UNB telefone: (3367-

3644), ou para Josiane Maria Oliveira de Souza, na instituição UNB, telefone (3356-

5778/8166-1861) e Elias Silveira Barros, telefone (8442-9589 3083-1093).  

Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. As dúvidas 

com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser 

obtidos através do telefone: (61) 3325-4955. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 

responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. 

 

 

______________________________________________ 

Nome / assinatura: 

 

 

______________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura: 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.1 APÊNDICE 2 – Instrumento de coleta de dados 

Título da Pesquisa: Investigação da Infecção Latente da Tuberculose em pacientes 

com AIDS do Centro de Saúde N° 05 da cidade do Gama, Distrito Federal. 

INSTRUMENTO DA PESQUISA 

1 Dados de identificação do paciente : 

 Data do preenchimento:___/_______/_____ 

1.1Nome:____________________________________________________________ 

Telefones:_________________________________________________ 

1.2 Idade:___________ Data de Nascimento: ___/___/_____ 

1.3 Sexo: 1-M ( ) 2-F ( ) 

1.4 Profissão:_________________________ 

1.5 Anos de estudo: 

1.5.1 ( ) menos de 1 ano 

1.5.2 ( ) 1 – 3 anos de estudo 

1.5.3 ( ) 4 – 7 anos de estudo 

1.5.4 ( ) 8 anos de estudo 

1.5.5 ( ) 9 – 11 anos de estudo 

1.5.6 ( ) 12 anos 

1.5.7 ( ) mais que 12 anos de estudo 

1.6 Estado Civil 

1.6.1 ( ) Solteiro 

1.6.2 ( ) Casado 

1.6.3 ( ) Divorciado 

1.6.4 ( ) Viúvo 

1.6.5 ( ) União estável 

1.6.6 ( ) outro:______________ 

1.7 Renda mensal do paciente: 

1.7.1 ( ) Não possui renda 

1.7.2 ( ) até 1 salário mínimo 

1.7.3 ( ) 1 a 5 salários mínimos 

1.7.4 ( ) > 5 salários mínimos 



 

 

 

 

1.8 Renda mensal familiar: 

1.8.1 ( ) < 1 salário mínimos 

1.8.2 ( ) 1 a 3 salários mínimos 

1.8.3 ( ) 4 a 6 salários mínimos 

1.8.4 ( ) > 6 salários mínimos 

1.9 Você reside em: 

1.9.1 ( ) Casa ou apartamento 

1.9.2 ( ) Albergue 

1.9.3 ( ) Presídio 

1.9.4 ( ) Na rua, praça, ponte, túnel 

1.9.5 ( ) Casa de apoio 

1.9.6 outro:__________ 

2-Informações sobre o local de seguimento: 

2.1 Unidade de saúde: 

2.1.1 ( ) Centro de Saúde nº 01de Ceilândia 

2.1.2 ( ) Centro de Saúde nº 11 de Brasília 

2.1.3 ( ) Centro de Saúde nº 05 do Gama 

2.1.4 ( ) Centro de Saúde nº 01 de Planaltina 

2.1.5 ( ) Centro de Saúde nº 01 de Sobradinho 

2.1.6 ( ) Hospital Universitário de Brasília 

2.1.7 ( ) Unidade Mista de Taguatinga 

2.1.8 ( ) Unidade Mista - Regional Sul / Hospital Dia 

3- Dados sobre vacinação BCG, aids, contato com TB, uso de medicamentos, 

resultados 

de exames e da Prova Tuberculínica 

3.2 É vacinado com a BCG? 1-( ) Sim 2- ( ) Não 

3.2 Quantas vezes? Uma vez ( ) Duas vezes ( ) 

3.3 Data da última vacinação: ___/____/_____ 

3.4 Possui cicatriz vacinal: 1-( ) Sim 2- ( ) Não 

Quantas:___________ 

3.5 Você já apresentou alguma doença associada à aids? 1-( ) Sim 2-( ) Não 

3.6 Em caso afirmativo, qual(is)? 



 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.7 Atualmente, você encontra-se com alguma doença associada à aids? 

1- ( ) Sim 2- ( ) Não 

3.8 Em caso afirmativo, qual(is)? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.9 Você já realizou Prova Tuberculínica anteriormente? 1-( ) Sim 2-( ) Não 

3.10Em caso afirmativo, quando: ___/___/____ (observar prontuário) 

3.11 Qual o resultado? 1-( ) não lembro 2- ( ) não reator 3-( ) reator ___mm (observar 

prontuário) 

3.12 Você teve contato (ex. intradomiciliar e trabalho) com pessoa portadora de 

tuberculose? 1-Sim ( ) 2- Não ( ) 

3.13 Atualmente, faz uso de que medicamentos Antiretrovirais (ARV)? Citá-los: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Dados sobre estilo de vida: 

4.1 Assinale qual dessas drogas você faz uso e com que freqüência: 

a Álcool: ( ) Não uso ( ) Raramente ( ) Nos finais de semana ( )Diariamente 

b Maconha: ( ) Não uso ( ) Raramente ( ) Nos finais de semana( )Diariamente 

c Cocaína: ( ) Não uso ( ) Raramente ( ) Nos finais de semana ( )Diariamente 

d Crack: ( ) Não uso ( ) Raramente ( ) Nos finais de semana ( )Diariamente 

e Outras - especifique: __________ ( ) Raramente ( ) Nos finais de semana ( 

)Diariamente 

 

5. Resultados dos exames atuais: 

5.1 Resultado do IGRA em μg/L:______________ 

5.1.1 Resultado do Nil em μg/L______________ 

5.1.2 Resultado do TB Antigen em μg/L_____________ 

5.1.3 Resultado Mitogen em em μg/L _______________ 



 

 

 

 

5.6 Resultado da PT em mm:________________ 

5.7 Resultado do CD4+ (considerar apenas dos últimos 3 meses): 

___________Data:___/___/___ 


