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A Revista ParticipatHIVos é um periódico que oferece artigos pautados 
nas mais recentes publicações. Os temas abrangem HIV/AIDS com foco nos 
desafios enfrentados cotidianamente pelos pacientes e pela equipe multi-
profissional de saúde.

No dia 24 de março, comemorou-se o Dia Mundial de Combate à Tuber-
culose. Na ocasião, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/
AIDS (UNAIDS) fez um apelo aos países para que  intensificassem seus 
esforços para alcançar a meta de reduzir 75% das mortes por TB entre 
as pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHIV) até 2020.1 

A primeira matéria da revista coloca em questão estratégias que buscam 
o aumento da cobertura da TARV para as PVHIV como uma ação impor-
tante para a redução de TB.

A segunda matéria traz uma análise epidemiológica sobre retenção e per-
da de seguimento das PVHIV na terapia antirretroviral, algo ainda consi-
derado um desafio. Este artigo inclui também detalhes sobre o Relatório 
de Monitoramento Clínico do HIV, que engloba uma série de indicadores 
que retratam a trajetória das PVHIV e indica o perfil dos usuários da TARV, 
o que permite a identificação de barreiras específicas relacionadas a ques-
tões individuais e coletivas e o direcionamento de ações de maneira foca-
lizada pelas equipes de saúde.

Esperamos contribuir com sua prática clínica e ser uma fonte de leitura e 
atualização.
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Introdução
A tuberculose (TB), causada pelo  Mycobacterium tu-
berculosis ou Bacilo de Koch, é uma doença infecciosa 
e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, 
embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. 
Se não tratada, seu desfecho pode ser fatal.1,2

No Brasil, a TB é um sério problema da saúde pública, 
que apresenta profundas raízes sociais.1 Ela é consi-
derada a doença infecciosa mais frequente nas pes-
soas vivendo com HIV (PVHIV) e tem grande impacto 
na qualidade de vida e na mortalidade dessa popu-
lação.3 A epidemia do HIV e a presença de bacilos 
resistentes tornam o cenário ainda mais complexo.1

Uma PVHIV tem 28 vezes mais chances de contrair TB 
do que uma pessoa que não vive com HIV. O controle 
de ambas as infecções é a chave para a redução da 
mortalidade pela coinfecção TB-HIV e deve ser reali-
zado o mais breve possível, de acordo com as orien-
tações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) do Ministério da Saúde.3

Artigo de capa

Meta de redução de mortalidade 
das PVHIV por tuberculose 
ainda não foi alcançada
UNAIDS recomenda que os países invistam em ações para diagnóstico 
e tratamento da TB-HIV.3 

Epidemiologia do HIV-TB no Brasil  
Entre os anos de 2010 e 2018, a proporção de casos 
novos de TB testados para HIV aumentou exponen-
cialmente. Em 2019, dados preliminares apontam 
que 76,1% dos casos novos de TB conheciam sua so-
rologia para a infecção pelo HIV, sendo que 8,4% dos 
casos novos foram positivos.4 

A região Sul do país apresentou os maiores percentuais 
de testagem para o HIV e, corroborando o perfil epide-
miológico no país, também mostrou as maiores propor-
ções de coinfecção TB-HIV, juntamente com Amazonas 
e Distrito Federal. Dentre as pessoas com coinfecção TB-
-HIV, em 2019 apenas 47,5% realizaram terapia antirre-
troviral (TARV) durante o tratamento da TB (Figura 1).4

O panorama epidemiológico da coinfecção TB-HIV 
no Brasil, publicado pela Secretaria de Vigilância em 
Saúde, do Ministério da Saúde, em setembro de 2019, 
traz o perfil clínico e sociodemográfico dos casos de 
coinfecção.5
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Figura 1. Proporção de testagem para o HIV e de coinfecção TB-HIV entre os casos novos de tuberculose. Uni-
dade Federada, 2019*.
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Entre o período de 2009 e 2017, considerando-se 
apenas os casos novos de TB notificados ao Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação de Tubercu-
lose (Sinan-TB) com informação “positivo” sobre o HIV 
ou “sim” para o agravo AIDS, cerca de 10% estavam 
coinfectados com o HIV. Esse valor variou de 9,5% em 
2009 a 10,5% em 2014, chegando em 2017 a 9,7%. 
Após qualificar a informação sobre coinfecção com 
dados oriundos dos sistemas de informação do HIV/
AIDS, observou-se um incremento de cerca de 1.400 
casos ao ano sobre o total de pessoas coinfectadas. 
Assim, a coinfecção TB-HIV variou de 11,5% em 2009 a 
12,4% em 2014, chegando em 2017 a 11,4% de coin-
fecção TB-HIV. Mesmo após a qualificação da informa-
ção, desde 2014 (ano quando o país atingiu o maior 
percentual), a coinfecção apresenta tendência suave 
de queda (Figura 2).5

Em termos mundiais, em 2016 foram notificados 
476.774 casos de coinfecção TB-HIV (13% do total de 
casos de TB notificados), dos quais 85% estavam em 
terapia antirretroviral (TARV). Embora tenha havido 
aumento das notificações de TB associada ao HIV nos 
últimos anos, em 2016 elas corresponderam apenas 
a 46% do total estimado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), evidenciando as lacunas ainda exis-
tentes em relação a detecção, tratamento e acom-
panhamento adequado dessas pessoas. Tais lacunas 
de acesso precisam ser consideradas ao se analisar a 
oferta de ações e organização de serviços, objetivando 
minimizar o atraso no diagnóstico por meio de medi-

das como a ampliação do horário de funcionamento 
das unidades de saúde, a disponibilização dos serviços 
que ofereçam testagem rápida, a capacitação de pro-
fissionais para o aconselhamento e testagem, dentre 
outras.5

Uso de TARV na coinfecção por HIV-TB
Desde o início da presente série analisada, observou-
-se aumento de 65% do uso de TARV durante o tra-
tamento da TB, que evoluiu de 36,6% em 2009 para 
60,5% em 2017. Do total de casos com coinfecção 
TB-HIV que estavam em TARV, cerca de 60% do início 
da TARV se deu por consequência da ocorrência da TB 
(data da primeira dispensação de TARV durante o tra-
tamento da TB). Esse valor variou de 66,1% em 2009 a 
58,7% em 2017.5

O início oportuno da TARV é uma medida importan-
te para a redução da morbimortalidade das pessoas 
coinfectadas com HIV-TB.6 Nesse contexto, é impor-
tante que os gestores locais priorizem a organização 
da rede assistencial local para facilitar o acesso à TARV.5 

Meta global de redução de 
mortalidade por TB das PVHIV
Recentemente, próximo à data em que se come-
mora o Dia Mundial da Tuberculose (24 de março), o 
UNAIDS solicitou aos países que intensificassem os 
esforços para alcançar a meta global de reduzir 75% 
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Figura 2. Percentual de casos novos de tuberculose com coinfecção com o HIV antes e depois da qualificação 
da base de dados, 2009 a 2017, Brasil.5
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das mortes por TB entre as PVHIV até 2020, conforme 
definido pela Declaração Política de 2016 da ONU so-
bre o Fim da AIDS. Estimativas da OMS apontam que, 
mundialmente, o número de mortes por TB entre 
PVHIV tenha diminuído 42% desde 2010 (de 520.000 
em 2010 para 300.000 em 2017).7

No Brasil, as diferenças nos percentuais de cura, aban-
dono e óbito se mantiveram estáveis, apesar de os 
valores nacionais ainda estarem muito aquém dos 
apresentados por indivíduos sem coinfecção.5

Até o ano de 2017, cinco países de baixa ou média 
renda alcançaram ou superaram a meta de redução 
de 75% nas mortes por TB em PVHIV três anos antes 
do previsto. Outros 18 países as reduziram em mais de 
50% e estão no caminho para alcançar a meta, desde 
que a ampliação dos serviços seja mantida. Entretan-
to, as estimativas indicam também que a maioria dos 
países não está no caminho certo e que as mortes 
estão aumentando em algumas regiões.7

Equipe multidisciplinar: peça 
fundamental para se atingir a meta  
Para que qualquer ação seja bem-sucedida nos siste-
mas de saúde é preciso ter uma equipe multidiscipli-
nar comprometida e bem-estruturada. No caso das 
PVHIV, essa relação pode desempenhar um papel de-
cisivo no cuidado integral, pois os profissionais pos-
suem mais proximidade, contato e vínculo com eles.8

No acolhimento dos pacientes com coinfecção TB-
-HIV é importante abordar a forma de transmissão da 
TB e do HIV; a gravidade da coinfecção; e a impor-
tância da adesão ao tratamento de ambas às doenças 
e da identificação dos contatos. Devem também ser 
abordados o estigma referente às duas doenças, os 
problemas sociais ou outras dificuldades que possam 
interferir na evolução e adesão ao tratamento. Em 
todos os serviços de saúde a abordagem consenti-
da precisa ser adotada como rotina, para fortalecer a 
adesão e evitar abandono do tratamento.9

A TB deve ser investigada em todas as consultas me-
diante o questionamento sobre a existência de um 
dos quatro sintomas: febre, tosse, sudorese noturna 

e emagrecimento. A presença de qualquer um dos 
sintomas indica a possibilidade de TB ativa e a neces-
sidade de avaliação do caso.9

Considerando a maior proporção de abandono, fa-
lha ao tratamento e ocorrência de eventos adversos 
por pessoas com coinfecção TB-HIV, a intensificação 
de estratégias de adesão ao tratamento de ambos 
os agravos é uma prioridade. Esses indivíduos ne-
cessitam de avaliação constante, manejo adequado 
e escuta qualificada para os diferentes contextos, 
provendo abordagens resolutivas e adequadas.9 Por-
tanto, o acolhimento oportuno e adequado deve ser 
praticado por todos os profissionais envolvidos, uma 
vez que uma conduta inapropriada pode influenciar 
diretamente no abandono do tratamento.8
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Retenção e perda de seguimento 
das PVHIV na terapia 
antirretroviral: uma análise 
epidemiológica que traz desafios

Na prática

O Relatório de Monitoramento Clínico das pessoas vivendo com HIV 
(PVHIV) mostra o perfil dos usuários da TARV, permitindo a identificação 
de barreiras específicas relacionadas a questões individuais e coletivas 
– idade, sexo, escolaridade, características sociodemográficas entre 
outras – e o direcionamento de ações de maneira focalizada pelas 
equipes de saúde.
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O monitoramento clínico é um importante ins-
trumento para guiar a tomada de decisão e 
o planejamento das ações de saúde voltadas 

para o controle do HIV/AIDS. Nesse sentido, desde 

2016, o Departamento de Doenças de Condições 

Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(DCCI), do Ministério da Saúde, vem divulgando pe-

riodicamente o Relatório de Monitoramento Clínico do 

HIV.1 As análises, que dizem respeito aos indicadores 

de adesão, retenção e abandono de tratamento, mos-

tram que é necessário investir não apenas em ações 

que facilitem o acesso das pessoas vivendo com HIV 

(PVHIV) ao tratamento, mas também em interven-

ções específicas de adesão à terapia antirretroviral 

(TARV), especialmente para a população de mulheres 

e jovens, conforme ilustra a Figura 1.1

Observa-se que as taxas de adesão e retenção entre 

as PVHIV do sexo feminino são menores em compa-

ração às dos homens, e pode-se atribuir essa caracte-

rística a fatores como: contexto familiar, dependência 

emocional e financeira, possíveis relações conturba-

das e abusivas com os parceiros, medo de efeitos co-

laterais estigmatizantes da medicação, maior crença 

de que a condição crônica lhe causará limitações na 

rotina e no trabalho, além de maior incidência de de-

pressão.2 Além destes fatores, as mulheres também 

são mais suscetíveis aos efeitos colaterais dos antir-

retrovirais, o que impacta negativamente na adesão.3 

Além de todos os fatores citados, o estudo CoRIS traz 

dados sobre a diferença na durabilidade do primeiro 

esquema antirretroviral em PVHIV do sexo feminino, 

conforme mostra a Figura 2.4
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Figura 1. Status das PVHIV com 18 anos e mais com pelo menos uma dispensação no ano, ao final de cada ano, 
em relação à TARV e à perda de seguimento, desagregado por sexo. Brasil, 2009-2018.1
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Pode-se concluir, portanto, que uma série de fatores externos e individuais que se retroalimentam resultam na 
perda de retenção e seguimento maior no gênero feminino (Figura 3).5 

Figura 2. Estudo CoRIS: durabilidade do primeiro esquema ARV de acordo com o gênero.4

0

10

20

30

40

50

60

Mulheres                                                   Homens

Tipo de TARV no início
2004-2008 CoRIS

0

5

10

15

20

25

30

35

Razões para troca de TARV

7,6

40,7
45,6

4,8
1,4 1,9

37

56,6

4,3
0,3

IPs
Reforço de IPs
ITRNN
3 ITRN
TARV 
subotimizada

Homens iniciaram mais com ITRNN, p < 0,0001

A duração do primeiro esquema ARV foi menor nas mulheres (13 meses versus 
19 meses, p < 0,0001) sem ter relação com diferenças na falha virológica ou toxicidade

Mulheres
Homens

4,8 5,9

30,8 31,3

14,9

19,7

5,6
5,1

9,8
7,3

4,4
0

9,3 8,8

17,1
22,1

Carga viral

Toxicidade

Melhorar o regime 

antirretroviral

Decisão do paciente

Decisão do m
édico

Gestação

Outro
Causa 

desconhecida

NEWS8



Figura 3. HIV e a mulher vivendo com HIV.5
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Em relação à faixa etária, observam-se taxas alarmantes de menor adesão entre os jovens (Figura 4).1 

Figura 4. Status das PVHIV com 18 anos e mais com pelo menos uma dispensação no ano, ao final de cada ano, 
em relação à TARV e à perda de seguimento, por faixa etária. Brasil, 2009-2018.1
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Observa-se que a adesão ao tratamento por parte de 
adultos jovens com HIV/AIDS é compreendida como 
um fenômeno complexo, dinâmico, multifatorial e 
que está em constante mutação. Tal processo envol-
ve aspectos como o medo da morte física e social, da 
rejeição de pessoas amadas (família e parceiros), bem 
como o medo da discriminação e do estigma, além 
de fatores externos como uso de drogas ilícitas (na 
grande maioria de uso recreativo), negligência pes-
soal pela sensação de poder etc.6

O silêncio do diagnóstico e a não aceitação em viver 
com HIV/AIDS faz parte desse processo, mas, mesmo 
diante destas dificuldades, os adultos jovens decidem 
seguir com seu tratamento pelo intenso desejo de nor-
malização da saúde, de uma vida normal e de se igualar 
aos demais jovens que não vivem com HIV/AIDS.5

Considerações finais
Como sempre, o papel das equipes de saúde nessa 
batalha segue fundamental, mantendo um diálogo 
aberto com as PVHIV, enxergando-as como seres uni-
versais e complexos – além do paciente. A equipe 

multidisciplinar tem papel fundamental no enfoque 

psicossocial, e o farmacêutico deve estar atento ao 

acompanhamento de efeitos adversos da terapia. Isso 

permite a formação de elos que ajudam a expor difi-

culdades individuais de cada paciente, as quais po-

dem ser convertidas em benefícios a seu tratamento.
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