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3. Definição / conceito 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a tuberculose (TB) é a 
causa do óbito em cerca de 13% dos pacientes com aids (1).  
O risco anual de TB ativa entre indivíduos com infecção latente tuberculosa 
(ILT) na população geral é de 12.9 casos/1000 pessoas-ano de observação. 
Em contraste, entre indivíduos infectados pelo HIV e ILT o risco anual 
varia de 35 a 162 casos/1000 pessoas-ano (1).  
 
4. Etiologia 
As micobactérias pertencem ao gênero Mycobacterium, família 
Mycobacteriaceae, sub-ordem Corynebacteriaceae e ordem 
Actinomycetales. A tuberculose é causada por espécies que constituem o 
complexo Mycobacterium tuberculosis: M.tuberculosis, M.bovis, 

M.africanum e M.microti (causam a tuberculose humana e animal).  
Recentemente dois novos táxons foram incluídos como sub-espécies dentro 
deste complexo: o M. tuberculosis subsp. canetti isolado na África e 
Europa e o M. tuberculosis subsp. caprae isolada principalmente de 
caprinos (2). 
 
5. Importância do tema e aspectos epidemiológicos. 
Apenas cerca de 30% dos indivíduos são infectados após exposição ao 
bacilo (3, 4), e na maioria das vezes não há evolução para doença ativa. 
O risco de progressão para tuberculose ativa é maior nos indivíduos com 
comprometimento imunológico do que a população geral. Dentre todos os 
fatores de risco a infecção pelo HIV é a principal causa para progressão 
para TB doença. 
 
6.Quadro clínico 
Embora o pulmão seja o principal sítio de acometimento da doença, a 
tuberculose pode disseminar-se e atingir qualquer  órgão (mais comumente 
nos gânglios, pleura, intestino, sistema nervoso central, laringe, sistema 
osteoarticular e urogenital) (2,5,6). A TB é considerada disseminada 
quando acomete dois órgãos não contíguos. 
Ao contrário de outros agentes de infecções oportunistas associadas à aids, 
o Mycobacterim tuberculosis é mais patogênico e assim a TB não se limita 
a indivíduos infectados pelo HIV com baixas contagens de linfócitos CD4.  
Por outro lado, o estado de imunidade do hospedeiro e as contagens de 
linfócitos CD4 podem influenciar a apresentação da TB ativa entre 
indivíduos infectados pelo HIV(1). 



Em contagens de CD4> 350 células a TB assemelha-se ao do paciente não 
infectado pelo HIV, com doença localizada aos pulmões com cavitações ou 
infiltrados pulmonares nos ápices.  
Entre os coinfectados com linfócitos T CD4<200 células é mais comum a 
apresentação extrapulmonar, que pode ocorrer com ou sem envolvimento 
pulmonar. Na doença avançada pelo HIV a TB pulmonar tem achados 
distintos como infiltrados em lobos inferiores ou médio, infiltrado 
intersticial e miliar sendo menos frequente a cavitação.  
Na coinfecção TB-HIV observamos algumas particularidades como a 
ocorrência da Síndrome inflamatória da reconstituição imune (SIRI) e a 
Síndrome de desmascaramento (“unmasked TB”) (7,8). 
Na SIRI ocorre uma exacerbação de sinais e sintomas da tuberculose já 
diagnosticada durante terapia concomitante da TB e do HIV (7).  
A Sd de desmascaramento pode ser tão precoce (após 7 dias)  após início 
de antirretrovirais) onde uma TB subclínica pode ser reconhecida por 
reconstituição do sistema imune (8). 
 
7. Diagnóstico na Coinfecção tuberculose e HIV 
Os exames para diagnóstico dependem da localização da TB e não diferem 
do paciente não infectado pelo HIV(9): 
Baciloscopia e cultura para micobactéria de materiais biológicos 
Punção aspirativa e biópsia de tecidos ou lesões 
Exame histopatológico pode evidenciar granulomas bem ou mal formados 
ou até ausência se imunodepressão severa 
Hemocultura para micobactéria pode ser útil em pacientes com 
imunodeficiência e TB disseminada 
Detecção da micobactéria por biologia molecular (reação de cadeia da 
polimerase - PCR) de fluidos e tecidos acometidos 
 
 
8. Tratamento 
Os regimes de tratamento da tuberculose são os mesmos dos indivíduos 
HIV negativos. Abaixo são destacados recomendações dos consensos de 
tratamento brasileiro e americano:  
Diretrizes brasileiras de tratamento da TB (5): a duração do tratamento e os 
regimes antituberculose utilizados não diferem dos pacientes não 
infectados pelo HIV: Esquema básico de TB durante 6 meses para formas 
pulmonares e extrapulmonares (exceto meningoencefalite tuberculosa), 
esquema para meningoencefalite tuberculosa durante 9 meses e esquema 
para TB multirresistente (definida por resistência à rifampicina e 
isoniazida) durante 18 meses (QUADROS 1, 2, 3). 
 



QUADRO 1: Esquema básico para o tratamento da tuberculose pulmonar e 
extrapulmonar (5)  

ESQUEMA DROGAS PESO DOSE MESES 

 

 

2RHZE 

Fase intensiva 

 

 

RHZE 

Até 20kg:  

 

 

 

20-35Kg: 

36-50Kg 

>50Kg: 

R: 10mg/Kg/dia 

H:10mg/Kg/dia  

Z: 35mg/Kg/dia 

E: 25mg/Kg/dia 

2cp 

3cp 

4cp 

 

 

2m 

 

4RH 

Fase de manutenção 

 

RH 

Até 20kg:  

 

20-35Kg: 

36-50Kg 

>50Kg: 

R: 10mg/Kg/dia 

H:10mg/Kg/dia  

2cp 

3cp 

4cp 

 

4m 

Dose por comprimido RHZE = 150/75/400/275mg 

Fonte: III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. J Bras 

Pneumol. 2009;35(10):1018-1048. 

Os pacientes com abandono de tratamento (>1 mês da suspensão da terapia) ou recidiva de tuberculose 

após cura devem receber novo tratamento com o esquema básico.  

QUADRO 2: Esquema para o tratamento da meningoencefalite (5) 
ESQUEMA DROGAS PESO DOSE MESES 

 

 

2RHZE 

Fase intensiva 

 

 

RHZE 

Até 20kg:  

 

 

 

20-35Kg: 

36-50Kg 

>50Kg: 

R: 10mg/Kg/dia 

H:10mg/Kg/dia  

Z: 35mg/Kg/dia 

E: 25mg/Kg/dia 

2cp 

3cp 

4cp 

 

 

2m 

 

7RH 

Fase de manutenção 

 

RH 

Até 20kg:  

 

20-35Kg: 

36-50Kg 

>50Kg: 

R: 10mg/Kg/dia 

H:10mg/Kg/dia  

2cp 

3cp 

4cp 

 

4m 

Fonte: III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. J Bras 

Pneumol. 2009;35(10):1018-1048. 

 
QUADRO 3: Esquema para o tratamento da tuberculose multirresistente (5) 
ESQUEMA DROGAS PESO DOSE MESES 

 

 

 

 

ESTREPTOMICINA 

(S) 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

 

20mg/Kg/dia 

500mg/dia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2S5ELZT 

Fase intensiva 

(1ª. Etapa) 

5x/semana 

Frasco 1g  

 

ETAMBUTOL (E) 

Cp 400mg 

 

 

 

OFLOXACINA (O) 

Cp 200 e 400mg 

 

 

 

PIRAZINAMIDA (Z) 

Cp 500mg 

 

 

 

TERIZIDONA (T) 

>50Kg 

 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

1000mg/dia 

 

 

25mg/Kg/dia 

800 mg/dia 

1.200 mg/dia 

 

 

10 mg/kg/dia 

400 mg/dia 

800 mg/dia 

 

35 mg/kg/dia 

1.000 mg/dia 

1.500 mg/dia 

 

 

250 mg/dia 

500 mg/dia 

750 mg/dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4S3EOZT  

Fase intensiva  

(2ª etapa) 

 

ESTREPTOMICINA 

3x/semana 

 

 

 

ETAMBUTOL (E) 

Cp 400mg 

 

 

OFLOXACINA (O) 

Cp 200 e 400mg 

 

 

PIRAZINAMIDA (Z) 

Cp 500mg 

 

 

 

TERIZIDONA (T) 

 

 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

>50Kg 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

 

 

Até 20kg 

20-50Kg 

         >50Kg 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

 

20mg/Kg/dia 

500mg/Kg/dia 

1000mg/dia 

 

25mg/Kg/dia 

800 mg/dia 

1.200 mg/dia 

 

10 mg/kg/dia 

400 mg/dia 

800 mg/dia 

 

35 mg/kg/dia 

1.000 mg/dia 

1.500 mg/dia 

 

250 mg/dia 

500 mg/dia 

750 mg/dia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4m 
 



  

 

 

 

 

12EOT 

Fase de 

manutenção 

 

ETAMBUTOL (E) 

Cp 400mg 

 

 

OFLOXACINA (O) 

Cp 200 e 400mg 

 

 

 

TERIZIDONA (T) 

Cp 250mg 

 

 

 

Até 20kg  

20-50Kg 

         >50Kg 

 

Até 20kg 

20-50Kg 

         >50Kg 

 

 

Até 20kg 

20-50Kg 

         >50Kg 

 

 

25mg/Kg/dia 

800 mg/dia 

1.200 mg/dia 

 

10 mg/kg/dia 

400 mg/dia 

800 mg/dia 

 

250 mg/dia 

500 mg/dia 

750 mg/dia 

 

 
 
 
 
 
 

12m  

 
Entretanto devido a interação da rifampicina com antirretrovirais (ARV) no 
citocromo hepático P450, poucas opções de ARV estão disponíveis 
(QUADRO 4). Embora não disponível ainda no Brasil a rifabutina pode ser 
uma opção com possibilidade de coadministração com os antirretrovirais 
(QUADRO 5). 
 

QUADRO 4: Interações medicamentos entre RMP e  drogas antirretrovirais (10) 
Droga  Utilização com RMP Comentário 

Inibidores nucleosídeos/nucleotídeos da transcriptase reversa 

Zidovudina (AZT) 
+ Lamivudina 
(3TC) + Abacavir 
(ABC) + 
Tenofovir (TDF) 

Permitido ↓ níveis AZT em 50% 

possível efeito ABC ainda não avaliado 

AZT+3TC+TDF Permitido ↓ níveis AZT em 50% 

AZT+3TC+ABC Permitido ↓ níveis AZT em 50% 

possível efeito ABC ainda não avaliado 

menos efetivo que combinações contendo EFV 

Inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa 

Efavirenz (EFV)  

Permitido  

↓ níveis EFV em 26%,  

EFV usar dose habitual  

Boa experiência 



Nevirapina (NVP) Alternativa para pacientes 
que não podem utilizar 

EFV 

↓ níveis NVP em 20 a 50% 

↑ falha virológica 

NVP usar dose habitual 

Risco de hepatotoxicidade 

NVP não indicada CD4>250 em mulheres e 

CD4>350 em homens 

Etravirine  Não co-administrar ↓ níveis Etravirine 

Inibidores de protease 

Atazanavir/ 
ritonavir (ATV/r) 

Não co-administrar ↓ níveis ATV/r > 90% 

Darunavir/ 
ritonavir  (DRV/r) 

Não co-administrar ↓ níveis DRV/r > 90% 

Fosamprenavir/ 
ritonavir  
(FAPV/r) 

Não co-administrar ↓ níveis FAPV/r > 90% 

Indinavir/ ritonavir 
(IDV/r) 

Não co-administrar ↓ níveis IDV/r > 90% 

Lopinavir/ritonavir 
(LPV/r) 

Comp 200/50mg 

ou 

Lopinavir/ritonavir 
(LPV/r) 

Comp 200/50mg 

“Super-boosted” 

LPV/RTV 4 cp 
(800/200mg) de 12/12h 

 

ou 

LPV/RTV 2 cp 
(400/100mg) de 12/12h 

+ 

RTV 100mg 3cp de 12/12h 

 

Redução níveis séricos LPV/r  

Sem alt níveis RMP 

Requer ajuste de dose LPV/r 

Aumento hepatotoxicidade adultos 

Monitorização hepática rigorosa 

Ritonavir (RTV) Permitido ↓ níveis RTV 35% 

Sem alt níveis RMP 

Saquinavir/r  
(Invirase ® - 
cápsula dura) 

SQV/RTV 400/400mg de 
12/12h 

Formulação descontinuada 

Sem alt níveis RMP 

Intolerância oral  

Saquinavir/r SQV/RTV 1000/100mg de Aumento hepatotoxicidade em adultos 



(Fortovase ® - 
cápsula gel) 

12/12h  saudáveis 

Recentemente contraindicada 

Inibidores da integrase 

Raltegravir 

 

Sem experiência clínica 

 

↓ níveis raltegravir 40-61%  

Ajuste dose raltegravir 800mg de 12/12h Sem 
alt níveis RMP 

Inibidores de fusão 

Enfuvirtide (T20) Permitido Metabolismo outro que citocromo CYP450 

Inibidores de correceptores CCR5 

Maraviroc Permitido 

 

Sem alt níveis RMP 

↓ níveis maraviroc 78% 

ajuste dose maraviroc: aumento 600mg de 
12/12h 

 

Vicriviroc Não co-administrar ↓ níveis Vicriviroc 

 

 

 

QUADRO 5: Interações medicamentos entre Rifabutina e  drogas antirretrovirais (10) 
Droga  Utilização com RFB Comentário 

Inibidores nucleosídeos/nucleotídeos da transcriptase reversa 

Todos Permitido Sem interação 

Inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa 

 

Efavirenz 

 

Permitido  

Sem alt níveis EFV 

↓ níveis RFB 38% 

Ajuste dose: aumento RFB 450-600mg/dia 

 

Nevirapina  

 

Permitido 

Sem alt níveis NVP 

Sem alt níveis RFB 

Dose usual RFB 300mg/dia 



Etravirine Permitido Sem alt níveis ETV 

Sem alt níveis RFB 

Dose usual RFB 300mg/dia 

Inibidores de protease 

Ritonavir 
(qualquer dose) 
com SQV, IDV, 
APV, FAPV, 
ATV, TPV ou 
DRV 

 

 

Permitido 

 

Sem alt níveis IP 

↑níveis RFB 

Ajuste dose RFB: 150mg dias alternados ou 
3x/sem  

 

Lopinavir/r 

Comprimidos 

200/50 

 

Permitido 

Sem alt níveis LPV/r 

↑níveis RFB 303% 

Ajuste dose RFB: 150mg dias alternados ou 
3x/sem 

Inibidores da integrase 

Raltegravir Sem experiência clínica Sem alt níveis RFB ou raltegravir 

Inibidores de fusão 

Enfuvirtide (T20) Permitido Metabolismo outro que citocromo CYP450 

Inibidores de correceptores CCR5 

Maraviroc Sem experiência clínica  Sem alt níveis RFB ou maraviroc 

 

 
Guia Americano de tratamento das Infecções Oportunistas (1):  
Todos os indivíduos infectados pelo HIV e tratamento com isoniazida 
devem receber suplementação de piridoxina (BIII). 
O EMB pode ser descontinuado após 2 meses de tratamento,  quando testes 
de suscetibilidade confirmarem a sensibilidade à RMP, INH e PZA (nível 
de evidência AI).  
A terapia da TB por 6 meses é adequada para a maioria dos pacientes, mas 
a terapia prolongada por 9 meses é recomendada para pacientes com 
resposta lenta, TB pulmonar cavitária e cultura escarro positiva (nível de 
evidência AII) e TB extrapulmonar (nível de evidência AII) ou de sistema 
nervoso central (SNC) (nível de evidência BII). 



Na TB de SNC (tuberculoma ou meningite) e TB osteoarticular muitos 
experts recomendam prolongar tratamento de 9 a 12 meses (nível de 
evidência AII).  
O corticóide (dexametasona 0,3 a 0,4mg/kg ou prednisona 1mg/kg por 6 a 
8 semanas) está indicado no tratamento da TB SNC e pericárdica (nível de 
evidência AII). 
Alguns estudos observacionais sugerem que regimes de tratamento por 9 
meses resultam em menores taxas de recaída comparados ao de 6 meses. 
 
9. Prevenção / profilaxia 
Mais recentemente o termo “quimioprofilaxia” da tuberculose tem sido 
substituído pelo termo “tratamento da infecção latente tuberculosa” (11). 
Todos os indivíduos infectados pelo HIV com infecção latente tuberculosa 
deverão ser tratados após exclusão de TB ativa. Indicações: 
 

1) Pacienteb HIV com PPD reator >/= 5mm sem tratamento prévio de 
ILT ou TB ativa  

2) Comunicantes domiciliares de indivíduos com TB pulmonar 
bacilífera 

3) História de TB não tratada (lesões fibróticas ao Rx de tórax) ou 
tratada inadequadamente 

O tratamento é realizado com isoniazida por 6 meses no Brasil (5) a 9 
meses pelo consenso americano (1,11). Recomenda-se o uso de piridoxina 
entre indivíduos HIV para minimizar o risco de neuropatia periférica pela 
isoniazida.  
Alternativas à isoniazida incluem rifampicina ou rifabutina por 4 meses. 
Não é recomendado regime de 2 meses com rifampicina e pirazinamida 
devido risco de hepatotoxicidade severa e fatal 
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