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OBJETIVOS 

     Avaliar a associação entre os fatores imunológicos HIV-

Tuberculose. 

     Objetivos específicos: 

• Descrever o manejo clínico dos pacientes coinfectados 

no cenário brasileiro. 

• Identificar possíveis métodos preventivos e de 

tratamento. 
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     A tuberculose (TB) é a infecção oportunista mais frequente 

e a principal causa de morte entre pessoas vivendo com o 

vírus da imunodeficiência humana HIV em vários países de 

baixa e média renda ( Da SILVA et all, 2017). A infecção do 

HIV atinge o sistema imune, causando depleção crônica das 

células e deprimindo sua resposta.  

     Globalmente, em 2016, estimava-se que existissem 10,4 

milhões de casos de TB, 10% dos quais co-infectados pelo 

HIV, resultando em 400.000 mortes. (ONU, 2017. apud 

MUYAYA; YOUNG; LOVEDAY, 2018). 
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Critérios de inclusão: 

-Últimos 5 anos 

- Disponíveis na íntegra 

- Pesquisa em humanos 

• Depressão da resposta imune específica 

• Resultado da depleção funcional e numérica 
do HIV 

Baixa contagem de 
células CD4 

• Resulta em inflamação tecidual, má nutrição e 
baixa imunidade 

• TB acentua a atividade de radicais livres, 
diminuindo atividade anti-oxidante 

Aumento do estresse 
oxidativo 

•TB bloqueia a via da IL-10 

•Anula a responsividade da via de 
IL-10 na função das células CD4+ 

Níveis elevados de 
interleucina-10 

     Nota-se a importância de prestar maior atenção aos pacientes infectados, 

além do tratamento da doença, mas englobar outras áreas de reponsabilidade, 

como a politica, para prestar apoio socioeconômico, principalmente aos mais 

vulneráveis.  

     Ampliar a informatização, quanto a doença e suas consequências, a toda 

população com o objetivo em diminuir o preconceito e aumentar a prevenção, 

como também atentar aos pacientes a importância do  tratamento. Assim, 

observa-se a necessidade de ampliar os estudos epidemiológicos desse âmbito 

para diminuir a mortalidade da doença.  

 

Figura 3: Fatores que inviabilizam a eficácia do diagnóstico e tratamento da coinfecção HIV-TB. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Figura 1: Processo metodológico de pesquisa. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Figura 2: Principais fatores na associação HIV-TB. 

Fonte: Autoria própria, 2018 

     No Brasil, o manejo clínico do paciente é precário visto o baixo status 

socioeconômico da maioria. Diante disso, o paciente obtém diagnóstico 

tardio da doença e não prioriza o tratamento, se tornando um perigoso 

agente infectante (PRADO et al, 2017). 

Figura 4: Métodos preventivos e terapêuticos. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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