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RESUMO 

 

 

A associação HTLV-1/TB tem sido recentemente descrita, com estudos divergentes e 

aspectos que permanecem desconhecidos em países onde ambas as infecções são endêmicas. 

Objetivos: rever e avaliar as evidências científicas dessa associação, avaliar as características 

clínicas e epidemiológicas e determinar a densidade de incidência de TB em pacientes 

coinfectados HTLV-1/TB e o risco relativo de TB para aqueles infectados pelo HTLV-1. 

Métodos: estudo de coorte retrospectiva baseado nos registros de pacientes acompanhados 

em um centro de referencia para HTLV (CHTLV) e na notificação de casos de TB no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação—Sinan entre 2002 e 2012. A densidade de 

incidência em indivíduos soropositivos ou negativos para HTLV-1 foi calculada como o 

número de novos casos de TB/1.000 pessoas-ano de seguimento. Resultados: De uma coorte 

de 6.495 pacientes, 1.711 estavam infectados pelo HTLV-1. Um total de 73 casos de TB 

ocorreu durante o período do estudo: 33 em infectados pelo HTLV-1 e 40 no grupo não 

infectado, com uma prevalência de 1,9 e 0,8%, respectivamente. A densidade de incidência 

(DI) para o grupo HTLV-1/TB foi 3,3 pessoas-ano/1.000 indivíduos e 1,1 pessoa-ano/1,000 

indivíduos no grupo não exposto. O risco relativo de TB no grupo de pacientes infectados 

pelo HTLV-1 foi 2,6 (IC 95% 1,6 – 4,2). Comparado ao grupo não infectado, os indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 tiveram maior idade (p = 0,005), menor nível educacional (p=0,02), e 

maior recorrência de TB (p=0,09). Conclusões: Pacientes infectados pelo HTLV-1 são mais 

susceptíveis à TB.  

Palavras-chave: vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV-1), HTLV-1, 

tuberculose, incidência, risco relativo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Background: The HTLV-1/TB association has been recently described, with divergent 

studies and aspects still unknown in countries where both infections are endemics. 

Objectives: review and assess the scientifics evidences of this association, assess the clinical 

and epidemiological characteristics and determine the incidence density of TB in the HTLV-

1/TB coinfection and the relative risk to those infected by HTLV-1. A associação HTLV-

1/TB tem sido recentemente descrita, com estudos divergentes e aspectos que permanecem 

desconhecidos em países onde ambas as infecções são endêmicas. Methods: Retrospective 

cohort study based on cross-match of registries of patients followed on a referral center for 

HTLV (CHTLV) and on the notification TB cases from the Information System on Diseases 

of Compulsory Declaration (Sistema de Informação de Agravos de Notificação—Sinan) from 

2002 to 2012. TB incidence density in both seropositive and seronegative HTLV-1 subjects 

was calculated as the number of new-TB-cases per 1,000 person-years of follow-up. Results: 

From a cohort of 6,495 patients, 1,711 were infected with HTLV-1. A total of 73 TB cases 

occurred during study period: 33 in the HTLV-1-infected and 40 in the uninfected group, with 

a prevalence of 1.9 and 0.8%, respectively. The incidence density (ID) for HTLV-1 / TB group 

was 3.3 person years per 1,000 individual and 1.1 person years per 1,000 individuals in the 

group with isolated TB. The relative risk of TB in the group of patients infected with HTLV-1 

was 2.3 (CI 95% 1.5 - 3.7). Comparing to TB uninfected group, TB infected by HTLV-1 

individuals had higher age (p = 0. 005) lower educational levels (p=0.02), and higher 

recurrence of TB (p=0.09). Conclusions: Patients infected with HTLV-1 are more susceptible 

to TB. The epidemiological characteristics of HTLV/TB coinfected subjects overlaps the 

epidemiological features of inviduals infected only with HTLV-1, highlighting the neglected 

feature of both infections. 

 

Keywords: human T-lymphotropic virus type 1, HTLV-1, tuberculosis, incidence, risk relative 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV-1) foi o primeiro retrovírus 

associado a patologias em humanos. Infecta em torno de 10 milhões de pessoas no mundo 

(Gessain & Cassar, 2012), sobretudo em países em desenvolvimento (Mueller, 1991). O 

Brasil, por sua grande população, pode ser um dos países de maior número absoluto de 

infectados (Gessain & Cassar, 2012). Salvador-Bahia é a cidade brasileira com a maior 

prevalência de HTLV-1: 1,35% em doadores de sangue (Galvão-Castro et al., 1997), 0,88% 

em gestantes (Bittencourt et al., 2001; Magalhães, 2007) e 1,74% na população geral 

(Dourado, Alcantara et al., 2003).  

O HTLV-1 é reconhecido como o agente etiológico da leucemia/linfoma de células T 

do adulto - ATLL (Seiki et al., 1984), da paraparesia espástica tropical/mielopatia associada 

ao HTLV-1 (HAM/TSP) (Gessain et al., 1985) e da uveíte associada ao HTLV (Mochizuki et 

al., 1992). Também tem sido descrita a associação deste vírus a outras doenças infecciosas e 

imunomediadas, incluindo a tuberculose (TB), em países endêmicos para as duas infecções, 

como no Brasil, Peru e Japão, cenários da maioria dos estudos abordando a associação 

HTLV-1/TB (Verdonck et al., 2007; Verdonck et al., 2008; Moreira, Ribeiro et al., 1993; 

Marinho et al., 2005; de Lourdes Bastos, 2009; Matsuzaki et al., 1993). Contrariamente aos 

resultados encontrados nos estudos do Japão, Peru e Brasil, os estudos realizados na África 

(Guinea-Bissau e Senegal) e nos Estados Unidos não encontraram associação entre HTLV-1 e 

TB (Kaplan et al., 1994; Norrgren et al., 2008; Murphy et al., 1997).  

A literatura científica sobre a fisiopatologia desta coinfecção ainda é escassa. No 

Japão, em adultos não infectados pelo M. tuberculosis, a reação de hipersensibilidade tardia à 

proteína purificada derivada de tuberculina (PPD) foi menos frequente e com menor 

enduração em infectados pelo HTLV-1, principalmente em indivíduos com 60 anos ou mais 

(Tachibana et al., 1988). Também há evidencia de redução da resposta in vitro a antígenos de 

memória, inclusive ao PPD, na infecção pelo HTLV-1 (Mascarenhas, 2006) e de aumento da 

morbimortalidade da tuberculose em indivíduos coinfectados HTLV-1/TB.  

Apesar da divergência entre os estudos realizados até o momento, já foi demonstrada 

uma maior prevalência da infecção pelo HTLV-1 em pacientes com TB e é provável que as 

alterações imunes induzidas pelo HTLV-1 elevem a incidência de TB.  

O objetivo deste trabalho foi determinar a incidência de tuberculose em uma coorte de 

indivíduos infectados com o HTLV-1 em Salvador, Brasil entre 2002 e 2012, assumindo a 
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hipótese de que a infecção pelo HTLV-1 eleva o risco de adquirir TB. Buscou-se determinar o 

risco relativo e a densidade de incidência de TB em uma coorte constituída por pacientes 

infectados pelo HTLV-1, pesquisa inversa às descritas anteriormente, as quais avaliaram a 

prevalência da infecção pelo HTLV-1 em pacientes com TB. Os resultados encontrados 

poderão contribuir para mudanças no protocolo de assistência a pessoas infectadas pelo 

HTLV-1, incluindo estratégias para o diagnóstico precoce de TB, como já ocorre na infecção 

pelo HIV, o que pode reduzir os desfechos desfavoráveis e melhorar o prognóstico para os 

pacientes coinfectados HTLV-1/TB.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 

- Determinar a densidade de incidência de TB em indivíduos infectados pelo HTLV-1 

e o risco relativo destes pacientes apresentarem TB.  

 

 

3.2 Específicos 

 

 

- Avaliar a qualidade dos dados epidemiológicos e clínicos incluídos neste trabalho, 

através da avaliação da completude das fichas de notificação e acompanhamento de TB do 

Sinan em capitais brasileiras com alta incidência da doença, incluindo Salvador-Bahia;  

- Descrever as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes coinfectados 

HTLV-1/TB e compará-las com pacientes com tuberculose e não infectados pelo HTLV-1. 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

 

Este trabalho justifica-se pela alta prevalência da infecção pelo HTLV-1 e da TB em 

Salvador – Bahia e porque os estudos realizados até o momento mostraram maior prevalência 

de HTLV-1 em pacientes com TB, entretanto não se conhece a incidência da TB entre 

indivíduos infectados pelo HTLV-1. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Foram consultadas retrospectivamente até o ano 1980 as bases de dados PubMed, 

MedLine, LILACS/Scielo e Cochrane Library em meio eletrônico, usando os descritores 

Infecção pelo HTLV-1; Vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; paraparesia espástica 

tropical; Tuberculose e seus correspondentes em inglês e espanhol.  

 

 

4.1 HTLV-1  

 

 

O vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV-1)  pertence à família 

Retroviridae, gênero Deltaretrovírus. Sua estrutura é esférica e mede cerca de 110-140 nm de 

diâmetro. A estrutura externa é coberta por espículas e composta por um envelope formado 

por uma bicamada lipídica que possui duas subunidades protéicas, as glicoproteínas de 

superfície (gp46) e transmembranas (gp21). Apresenta um core central denso (80 a 100nm), o 

qual constitui o nucleocapsídeo e contém duas cópias idênticas do RNA viral associado ao 

complexo replicase e protease, envolvendo as proteínas p15, p24 e p19, proteínas da matriz, 

do capsídeo e do nucleocapsídeo, respectivamente. O complexo replicase é composto pelas 

enzimas transcriptase reversa, RNAse e integrase. O genoma do HTLV-1 (Figura I) é 

constituído por quatro genes, gag, env e pol, codificadores de proteínas do vírus e apresenta 

uma região denominada de pX, codificadora das proteínas regulatórias não estruturais, Tax e 

Rex. Na forma proviral, o genoma viral é rodeado por duas seqüências terminais longas 

repetidas denominadas “long terminal repeats” (LTR), que controlam a integração e a 

expressão proviral. Esta região LTR tem sido utilizada para caracterização genotípica dos 

subtipos de HTLV (Kohtz, Altman et al., 1988).  
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Figura I. Estrutura do HTLV (Fonte: Zaninovic, 1996) 

 

Primeiro retrovírus associado a patologias em humanos, o HTLV-1 foi isolado no 

Caribe em 1980, a partir de células mononucleares de um paciente com linfoma cutâneo de 

células T (Poiesz, Ruscetti et al., 1980). No ano seguinte, um outro retrovírus, o HTLV-2 foi 

isolado de um paciente com tricoleucemia (Kalyanaraman, Sarngadharan et al., 1982) e mais 

recentemente, foram isolados o HTLV-3 (Calattini, Chevalier et al., 2005) e o HTLV-4 

(Wolfe, Heneine et al., 2005),  ainda não associados a patologias. A infecção pelo HTLV-1 é 

a mais prevalente e apresenta distribuição mundial, enquanto o HTLV-2 é mais frequente 

entre usuários de drogas injetáveis e na população indígena (Ferreira, Planelles et al., 1997).  

O HTLV-1 infecta em torno de 10 milhões de pessoas no mundo (Gessain & Cassar, 

2012), sobretudo em países em desenvolvimento (Mueller, 1991). A infecção é mais 

prevalente nas ilhas do Sudeste do Japão, onde cerca de 20% da população está infectada, na 

África Equatorial, América Central e América do Sul (Mueller, 1991).  

O Brasil, em função da sua grande população, pode representar um dos países de 

maior número absoluto de infectados. A análise de sequências virais sul-africanas e brasileiras 

mostra que algumas delas encontram-se no mesmo agrupamento filogenético, sugerindo que o 

vírus tenha sido introduzido no Brasil por ocasião do tráfico de escravos (Alcantara, De 

Oliveira et al., 2006; Mota, 2006). O HTLV-1 foi identificado pela primeira vez no Brasil em 

1986, entre imigrantes japoneses e seus descendentes, na cidade de Campo Grande no Mato 

Grosso do Sul (Kitagawa, Fujishita et al., 1986).  

Estudo coordenado pelo Ministério da Saúde em 1993 envolveu cerca de cinco mil 

doadores de sangue em cinco capitais e encontrou uma prevalência variável de acordo com a 
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região geográfica: 0,1% em Manaus e Florianópolis, 0,33% em Recife e Rio de Janeiro e 

1,35% em Salvador, cidade que apresentou a maior prevalência da infecção entre doadores de 

sangue no Brasil (Galvão-Castro, Loures et al., 1997). Posteriormente, estudo realizado em 

Salvador determinou uma prevalência de infecção pelo HTLV-1 de 1,76% para a população 

geral (1,2% entre os homens e 2% entre as mulheres), com maior freqüência em indivíduos de 

menor escolaridade e menor renda familiar, atingindo 9,3% nas mulheres acima de 50 anos de 

idade (Dourado, Alcantara et al., 2003; Mota, 2006). A taxa de infecção em gestantes é de 

0,9% (Bittencourt, Dourado et al., 2001; Magalhães, 2007).  

Como ocorre com outros retrovírus, o HTLV-1 é capaz de persistir no indivíduo 

infectado, o que torna viável a sua transmissão pela via vertical, mais frequente em áreas 

endêmicas através do aleitamento materno e alcançando 20% das crianças amamentadas por 

mães soropositivas para o HTLV-1 (Saji, Tokugawa et al., 1989). A transmissão 

transplacentária é rara, e pode ser viabilizada por fatores como a ruptura prolongada de 

membranas durante o trabalho de parto, altos títulos de anticorpos para o HTLV-1 e baixa 

condição sócio-econômica da mãe (Wiktor, Pate et al., 1997). A transmissão horizontal pode 

ocorrer por transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas contaminadas entre usuários 

de drogas, acidentes pérfuro-cortantes e pela via sexual, esta última quatro vezes mais 

frequente do homem para a mulher (Kaplan, Litchfield et al., 1991). A transmissão por 

transplantes de órgãos também já foi descrita (Mateos et al., 2005). 

A infecção das células alvo resulta da interação envolvendo a proteína viral de 

superfície (gp46), a superfície da membrana celular e receptores de superfície (Figura II). 

Após esta interação, a proteína transmembrana (gp21) promove a fusão do envelope viral com 

a membrana celular, o genoma viral é liberado no interior da célula e a fita simples de RNA 

viral é transcrita reversamente a um DNA de fita dupla, através da transcriptase reversa. Esta 

fita de DNA viral é transportada para o núcleo e inserida em locais inespecíficos no DNA 

celular, pela proteína viral integrase e é então chamado DNA proviral (Seiki, Eddy et al. 

1984), capaz de infectar novas células.  
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Figura II. Interação HTLV-1 e célula hospedeira. 

 

A principal alteração imune da infecção pelo HTLV-1 é a proliferação espontânea dos 

linfócitos T (Popovic, Lange-Wantzin et al., 1983; Popovic, Flomenberg et al., 1984), 

definida como a capacidade de proliferação destes in vitro, na ausência de estímulos 

antigênicos (Kramer, Jacobson et al., 1989). Apesar do tropismo preferencial por linfócitos T 

CD4, o HTLV-1 também pode infectar linfócitos T CD8, macrófagos, células da glia e células 

dendríticas (Popovic, Lange-Wantzin et al., 1983; Macatonia, Cruickshank et al., 1992). As 

subpopulações de linfócitos T CD4 e T CD8 estão envolvidas, principalmente os linfócitos T 

CD4+CD45RO+, que são responsáveis pela resposta aos antígenos de memória como 

citomegalovírus, candidina, toxóide tetânico e tuberculina, entre outros. Indivíduos infectados 

pelo HTLV-1 apresentam, in vitro, uma menor resposta aos antígenos de memória, inclusive à 

proteína purificada do M. Tuberculosis - PPD (Mascarenhas, 2006).  

O HTLV-1 é reconhecido como o agente etiológico da leucemia/linfoma de células T 

do adulto - ATLL (Seiki et al., 1984), da paraparesia espástica tropical/ mielopatia associada 

ao HTLV-1 – HAM/TSP (Gessain et al., 1985) e da uveíte associada ao HTLV (Mochizuki, 

Yamaguchi et al., 1992), entretanto, apenas 5 a 10% dos indivíduos infectados desenvolverão 

estas patologias (Uchiyama, Yodoi et al., 1977; Hollsberg and Hafler, 1993). Além disso, 

encontra-se associado com a patogênese de outras doenças, como artrites (Kitajima, 

Maruyama et al., 1989), polimiosite (Morgan, Rodgers-Johnson et al., 1989), pneumonia 

linfocítica intersticial (Setoguchi, Takahashi et al., 1991), dermatite infectiva (Lagrenade, 

Hanchard et al., 1990) e outros processos imunomediados como a síndrome seca (Carneiro-

Proietti, Ribas et al., 2002). Um número crescente de evidências tem sugerido que a infecção 

pelo HTLV-1 pode causar algum grau de imunossupressão (Goon et al., 2004), com uma 

maior frequência de estrongiloidíase disseminada (Porto, Muniz et al., 2002) e sarna 
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norueguesa (Takeshita & Takeshita, 2000; Brites, Weyll et al., 2002; Blas, Bravo et al., 2005) 

nos indivíduos infectados. Um aumento no risco para infecção pelo HTLV-1 em pacientes 

com hanseníase foi descrito no Congo, Costa do Marfin, Japão e Zaire (Verdier, Denis et al., 

1990; Kashala, Marlink et al., 1994). Também já foi demonstrada uma maior prevalência da 

infecção por HTLV-1 em pacientes com tuberculose em países endêmicos para as duas 

infecções, como no Brasil e Peru. 

 

 

4.2 Vigilância Epidemiológica da Tuberculose (TB) 

 

 

Até meados da década de 1980 a TB esteve sob controle nos países desenvolvidos, 

porém, com o surgimento da epidemia de HIV/Aids, houve um recrudescimento do número 

de casos de TB e na década de 1990 foi considerada epidemia na Ásia, África e América 

Latina, afetando um  terço da população mundial (WHO, 1998). Em 1993 foi declarada uma 

emergência global pela Organização Mundial da Saúde (Dye, Scheele et al. 1999). Entre os 

anos 90 e 2012, a prevalência de TB obteve queda global de 37%, entretanto, o alvo de 

redução de 50% até o ano de 2015 estabelecido pela OMS está longe de ser atingido. Segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2012 ocorreram 8,6 milhões de casos novos de 

TB no mundo (mais de 95% em países do terceiro mundo), com 1,3 milhões de óbitos por 

esta causa (WHO, 2013).  

A infecção pelo HIV aumenta em três vezes o risco de desfecho desfavorável da TB 

(Sanchez, Bartholomay et al. 2012), inclusive falha terapêutica, multirresistência (Campos, 

Suarez et al., 2003) e mortalidade, esta última podendo atingir até 55% (Oliveira et al., 2004).  

No Brasil, as taxas de TB tem reduzido desde o fim da década de 1990, quando 

ocorriam 50 casos/100.000 habitantes (Xavier & Barreto, 2007), entretanto, ainda figura entre 

os 22 países com maior incidência de tuberculose. Em 2003, o coeficiente de incidência da 

TB no Brasil foi de 44,4/100.000 habitantes, passando a 35,4/100.000 habitantes em 2013 

(71.123 casos novos de TB), representando uma redução de 20,4% (Brasil, 2014). A Bahia é o 

terceiro estado brasileiro em número absoluto de casos, com coeficiente de incidência de 

32,1/100.000 habitantes em 2013 e sua capital Salvador com 62,3/100.000 habitantes (Brasil, 

2014).  

Por se tratar de doença transmissível de grande impacto na saúde pública, a vigilância 

da TB é muito importante para o alcance das metas de redução desta doença. A tuberculose, 
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em todas as suas formas clínicas, está inclusa na lista de doenças de notificação compulsória 

do Brasil desde 1998 (Brasil, 2003). A notificação deve abranger todos os casos de TB e é 

feita pelas unidades assistenciais através da ficha individual de notificação do Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), o qual coleta e processa os dados em todo o 

território nacional desde a década de 90 (Laguardia, Carvalho et al., 2004; Sinan, 2004). Além 

disso, a investigação e o acompanhamento dos casos são realizados através da ficha individual 

de investigação e do boletim de acompanhamento de tuberculose. O formulário de notificação 

negativa deve ser preenchido na ausência de suspeita da doença, objetivando o controle da 

subnotificação. A alimentação do banco de dados do Sinan pelos municípios é obrigatória, 

com suspensão de repasse de recursos econômicos caso o sistema não seja alimentado por 

dois meses consecutivos (Brasil, 2003). Informações de baixa qualidade limitam a análise de 

dados dos sistemas de informação em saúde e podem comprometer as ações do Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT). Por este motivo, as áreas técnicas do Sinan 

acompanham o percentual de preenchimento dos campos das fichas de notificação 

(completude) e determinam os parâmetros para avaliação qualitativa da completude do banco 

de dados: categoria 1 quando há 0 a 25% de completude, categoria 2 (25,1% e 50%), 

categoria 3 (50,1% e 75%) e categoria 4 entre 75,1% e 100% de completude). A classificação 

anteriormente proposta pelo Sinan categorizava como excelente o preenchimento acima de 

90% dos campos, regular entre 70 e 89% e ruim abaixo de 70% (Brasil, 2011).  

A completude pode ser considerada um marcador de qualidade, possibilitando 

conhecer a dinâmica da doença, definir prioridades de intervenção e avaliar o impacto das 

ações desenvolvidas. Estudo de vigilância da TB evidenciou baixa qualidade de vigilância em 

um terço dos municípios brasileiros no período de 2001 a 2003 (Braga, 2007). Entre 2004 e 

2007 o governo investiu em capacitações e mais recursos para o sistema de informação do 

PNCT (Santos, 2007), mas, apesar disso, Moreira e Maciel demonstraram que, 

paradoxalmente, municípios prioritários apresentam baixa completude das fichas de 

notificação (Moreira & Maciel, 2008).  

 

 

4.3 Coinfecção Tuberculose/HTLV-1  

 

 

A literatura tem evidenciado uma maior prevalência da infecção por HTLV-1 em 

pacientes com TB em países endêmicos para as duas infecções.  
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Foram selecionados 19 artigos após leitura dos resumos, os quais foram agrupados de 

acordo com os aspectos abordados, em: prevalência da infecção pelo HTLV-1 em pessoas 

com TB, morbimortalidade na coinfecção e aspectos imunológicos envolvidos na coinfecção 

HTLV-1/TB. Doze artigos investigaram prevalência, quatro morbimortalidade; em três ambas 

as abordagens estavam presentes e seis pesquisaram aspectos imunológicos. Todos os artigos 

se baseavam na pesquisa de HTLV-1 em pacientes com TB; não foram encontrados artigos 

que investigassem a incidência de TB em indivíduos infectados pelo HTLV-1.   

Havia oito estudos de corte transversal, sete de coorte e quatro do tipo caso-controle. 

Quanto à origem dos artigos, a maioria era procedente da América do Sul: sete do Brasil e três 

do Peru. Havia ainda cinco do Japão, um dos Estados Unidos e três da África (dois da Guiné-

Bissau e um do Senegal). 

A prevalência da coinfecção HTLV-1/TB variou de 1,49% a 11,4%, sendo a menor em 

Goiânia, no Brasil (Kozlowiski et al, 2014) e a mais alta no Peru, em familiares de pacientes 

com HTLV e que estavam coinfectados HTLV-1/TB (Verdonck et al, 2008). As maiores 

prevalências foram observadas no Brasil, Peru e Japão.  

No Peru, entre 5,8 e 11,4% dos indivíduos com TB estavam infectados pelo HTLV-1 

(Verdonck et al. 2007; Verdonck et al. 2008). No Brasil, um dos estudos pioneiros realizados 

na década de 1990 em Salvador, cidade com maior prevalência de HTLV-1 no país (1,76% na 

população geral) evidenciou que esta infecção estava presente em 11,1% dos pacientes com 

TB e em 1,8% dos controles (Moreira, Ribeiro et al., 1993). Recentemente, dois outros 

estudos também conduzidos em Salvador, confirmaram estes resultados. O primeiro (Marinho 

et al., 2005) avaliou 753 pacientes ambulatoriais de cinco distritos de saúde de Salvador sendo 

375 com diagnóstico de TB pulmonar (casos) e 378 sem tuberculose (controles) e verificou 

uma prevalência de infecção pelo HTLV-1 de 4,3% em contraste com 1,3% nos controles, 

representando OR de 3.01 (95% CI, 1.06-8.58). O outro pesquisou a prevalência de HTLV-1 

em 607 pacientes hospitalizados entre 2006 e 2007 em uma unidade de referência para 

doenças respiratórias e encontrou 360 com TB (casos) e 247 sem TB (controles), com 10,8% 

de infectados pelo HTLV-1 entre os casos e 4.5% entre os controles e sem associação HTLV-

1/TB entre os participantes HIV positivos (de Lourdes Bastos, 2009).   

Em área endêmica para HTLV no Japão, Matsuzaki et al, examinaram 2.847 homens 

que fizeram exame de saúde do trabalhador e encontraram 74 casos de TB em 2.569 HTLV-1 

negativos e 17 casos em 278 indivíduos HTLV-1 positivos (OR 3.1 95% CI (1.1-3.3) p<0.05).  

Contrariamente aos estudos brasileiros, peruanos e japoneses, os estudos conduzidos 

na África (Senegal e Guiné-Bissau) não encontraram diferenças estatísticas que pudessem 
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evidenciar risco aumentado para a coinfecção HTLV-1/TB. Estudo realizado no Senegal, área 

de baixa prevalência de HTLV-1, envolveu pacientes com TB e encontrou coinfecção em 

1.5% destes e 1.1% de soropositividade para o HTLV-1 entre os controles, não demonstrando 

associação entre esta infecção e o desenvolvimento de TB (Kaplan et al., 1994). Na Guiné-

Bissau, país endêmico para o HTLV-1, o efeito imunossupressor do HTLV-1 isolado não foi 

suficiente para aumentar o risco de TB, entretanto, o HTLV-1 aumentou o risco desta 

infecção entre os infectados pelo HIV (Norrgren et al, 2008).  

Nos Estados Unidos há relato de associação HTLV-2/TB (4,6% de TB e 1,4% nos 

controles, p< 0,01), o que não foi observado em relação ao HTLV-1 (Murphy et al., 1997).  

Os trabalhos relacionados à prevalência da coinfecção estão detalhados na tabela I. 
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 Tabela I – Prevalência do HTLV-1 em pacientes com Tuberculose no mundo  

 

Autor/ano Região/ 

País de origem 

Tipo do estudo amostra Resultados principais 

Moreira et al, 1993  

 

Salvador / Brasil Caso-controle 337 pacientes com 

comorbidades, (90 com TB) 

e 327 controles (indivíduos 

saudáveis) 

 

Grupo com comorbidades: 18,4% de HTLV-

1+  

Controles negativos: 1,8% de HTLV-1+ 

Grupo de TB: 11.1% 

 

Matsuzaki et al, 1993  

 

Areas endêmicas 

de HTLV-1 no 

Japão 

Corte 

transversal 

2,847 homens que fizeram 

exames de triagem de saúde 

do trabalhador   

Grupo HTLV-1-: 2.88% com passado de  TB 

(74/2569)   Grupo HTLV-1+: 6.1% com 

passado de TB (17/278) (ajuste OR 3.1 95% 

CI (1.1-3.3)) 

Kaplan et al, 1994  

 

Senegal Caso-controle 197 casos (TB + em 

hospital),  

181 controles (pacientes TB 

- em hospital) 

 

Casos: 1.5% of HTLV-1  

Controles: 1.1% of HTLV-1 

Pedral-Sampaio et al, 

1997  

Salvador/Brasil Corte 

transversal 

378 pacientes hospitalizados 

para tratamento de TB  

HTLV-1 +: 8.5%  

HTLV-l / 2 +: 0.5%  

HIV-1 / HTLV-1: 2.4%  

Murphy et al, 1997  

 

Estados Unidos 

da America 

Coorte 154 HTLV-1 +  

387 HTLV-2 +  

799 controles não infectados 

pelo HTLV 

HTLV-1 + group: 3.2% de TB (ajuste OR: 

3.3 (CI 99% 0.8-14.2)) 

Grupo HTLV-2+: 4.6% de TB (ajuste OR: 

3.9 (CI 99% 1.3-11.6 p <0.01)) 

Grupo controle: 1.4% 

 

Verdonck et al 2004  Peru Corte 

transversal 

193 pacientes hospitalizados 

por TB 

 

7.3% infectados com HTLV-1  

Marinho et al, 2005 Salvador/Brasil Corte 

transversal 

375 casos (TB +)  

378 controles (TB -) 

Case: 4.27% HTLV-1  

Controles: 1.32% de HTLV-1 em controles 

(ajuste OR: 3.01 (95% CI, 1.06 -8.58)) 
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TB = Tuberculose; HTLV-1 = Vírus Linfotrópico de células T Humanas tipo 1; HIV 2 = Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 2; HTLV-1/2 = Vírus Linfotrópico de 

células T Humanas tipos 1 e 2; HIV = Vírus da Imunodeficiência Humana; (-) = Negativo; (+) = Positivo IC = intervalo de confiança 

 

Verdonck et al 2007   Peru Corte 

transversal 

311 pacientes ambulatoriais 

com TB  

 

HTLV-1+: 5.8%  

HTLV-2+: 0% 

Verdonck et al 2008   Peru Corte 

transversal 

1233 familiares de pacientes 

com HTLV-1: 

394 HTLV-1 + e 839 

HTLV- 

 

Grupo HTLV-1+: 11.4% de TB  

Grupo HTLV-1-: 4.3% de TB (x2, P <0.001). 

Norrgren at al 2008  Guiné-Bissau Coorte 2127 população geral  

280 com TB + 

Grupo TB: 11.4% HTLV-1+ (32/280) 

População geral: 3.5% HTLV-1+  

(OR = 1.61, 95% IC 0.95 - 2.70, P = 0.074).  

Grupo TB+/HIV+: 22% HTLV-1+ 

População geral/HIV+: 12,3% HTLV-1+ 

(OR = 2.41, 95% IC 1.26 - 4.61, p=0.008) 

De Lourdes-Bastos et al, 

2009  

Salvador/Brasil Caso-controle Casos: 360 pacientes 

hospitalizados com história 

de TB+  

Controles: 247 pacientes 

hospitalizados TB – 

  

 

Casos: 10.8% HTLV-1+;  

Controles: 4.5% HTLV-1+   

OR = 2.57 (95% IC, 1.22 - 5.33) 

Kozlowiski et al, 2013  Goiânia/Brasil Corte 

transversal 

402 pacientes ambulatoriais 

e hospitalizados por TB+ 

1.49% HTLV1/2+ 

Esta prevalência foi maior do que a 

observada em doadores de sangue no local 

(0.13%; 95% CI: 0.11-0.17; Kozlowski AG, 

observações não publicadas) 
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Além do aumento de infecção pelo HTLV-1 em indivíduos com TB, outros estudos 

encontraram forte associação entre a infecção por HTLV-1 e a mortalidade em pacientes 

hospitalizados por TB. Em Salvador a infecção ao HTLV-1 foi associada à mortalidade por 

TB em 25% dos casos, em contraste com 8% nos controles sem retrovírus (Pedral-Sampaio, 

Martins Netto et al., 1997). No Peru, também se encontrou associação significativa entre a 

morte por TB e a infecção pelo HTLV-1: em 2004 foi descrita por Verdonck et al. a 

associação entre morte durante hospitalização (ajustada OR 9.4; CI 2.2–40.6), meningite por 

TB (ajustada OR 3.8; CI 1.3–11.5) e status desconhecido para HIV (ajustada OR 0.2; CI 

0.04–0.6) (Verdonck et al., 2004). Em 2007 foram observadas mais baciloscopias 

classificadas como 3+ em pacientes infectados pelo HTLV-1 (53%) quando comparados aos 

HTLV-1 negativos (21%) e um maior relato de morte na família por TB nos HTLV-1 

positivos (31%) do que entre os negativos (8%), com OR 5.4, 95%CI 1.7–16.8 p< 0.009 

(Verdonck et al., 2007). Ainda no Peru foi estudada a associação entre HTLV-1 e história de 

TB ativa entre familiares de pacientes infectados pelo HTLV-1 e foram identificadas a 

infecção pelo HTLV-1, a idade e a relação com o caso índice como fatores associados com a 

história da TB (Verdonck et al., 2008). 

Estes trabalhos sugerem que não apenas a infecção pelo HIV, mas também a infecção 

pelo HTLV-1 pode agravar o curso clínico da tuberculose e aumentar a mortalidade.  

Apesar desse aumento na mortalidade observado no Brasil e no Peru, o aumento na 

morbimortalidade na Guiné-Bissau se restringiu a pacientes que, além da associação HTLV-

1/TB eram coinfectados pelo HIV (tabela II).  
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Tabela II – Morbidade e/ou mortalidade na coinfecção HTLV-1 e tuberculose 

 
TB = Tuberculose; HTLV-1 = Vírus Linfotrópico de células T Humanas tipo 1; HIV 2 = Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 2; (-) = Negativo; (+) = Positivo IC = 

intervalo de confiança

Autor/ano Região / 

país 

Tipo do 

estudo 

Amostra  Resultados principais 

 

 

Pedral-Sampaio et al, 

1997  

 

 

Salvador/Br

asil 

 

Corte 

transversal 

 

378 pacientes 

hospitalizados para 

tratamento de TB 

 

Mortalidade:  

Retrovirus (-): 25/319 (8%); 

HTLV-1(+): 8/32 (25%); 

HIV-1(+): 6/18 (33%);  

HIV-1(+)/ HTLV-1(+): 5/9 (56%). 

Verdonck et al 2004  Peru Corte 

transversal 

193 pacientes 

hospitalizados por TB 

Mortalidade: 

HTLV-1(+): ajuste OR 9.4 (95% IC 2.2 – 40.6) 

 

 

Verdonck et al 2007  Peru Corte 

transversal 

311 pacientes 

ambulatoriais com TB 

Não houve maior morbidade no grupo HTLV-1(+);  

mais baciloscopias (3+): 53% em HTLV-1(+) e 

21% em HTLV-1(-) (p=0.006) 

 

Norrgren et al, 2010  Guiné-

Bissau 

Coorte  280 pacientes 

hospitalizados com TB 

pulmonar 

Mortalidade: 

HIV(-): 18.6/100 pessoas-ano;  

HIV-2(+) / HTLV-1(-): 39.5/100  pessoas-ano; 

HIV-2(+)/HTLV-1(+): 113.6/100  pessoas-ano; (RR 

4.7, 95% IC 1.5–14.4;p <0.01).  
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Em relação aos aspectos imunológicos envolvidos na coinfecção HTLV-1/TB, alguns 

estudos tem demonstrado alterações in vivo e in vitro. No sul do Japão, área endêmica para 

HTLV-1, Tachibana et al. mediram a hipersensibilidade tardia para a proteína purificada 

derivada de tuberculina (PPD) em adultos saudáveis sem história prévia de infecção pelo M. 

tuberculosis, observando que participantes infectados pelo HTLV-1 apresentaram menor 

freqüência de enduração (15%) após exposição ao PPD, em comparação com não infectados 

(46%). Além disso, o tamanho do eritema nos pacientes com HTLV-1 foi de cerca de 70% em 

relação aos controles. Essas alterações foram mais intensas entre os indivíduos com 60 anos 

ou mais e os autores concluíram que indivíduos infectados pelo HTLV-1 tem algum grau de 

imunossupressão subclínica que aumenta com a idade, levantando a possibilidade de que 

indivíduos infectados pelo HTLV-1, particularmente depois dos 60 anos, possuem uma 

disfunção imunológica que aumenta a predisposição para a tuberculose (Tachibana et al., 

1988).  

Em Salvador foi descrita a diminuição da resposta in vitro aos antígenos de memória, 

inclusive ao PPD em indivíduos infectados pelo HTLV-1 (Mascarenhas, 2006).  

Mais recentemente, também em Salvador, foi observada menor produção de TNF-α 

em indivíduos coinfectados HTLV-1/TB. Neste mesmo estudo, a positividade do teste 

tuberculínico na coinfecção foi elevada e similar à observada em controles não infectados 

pelo HTLV-1 e com tuberculose (de Lourdes Bastos, 2012).  

Os estudos sobre alterações imunológicas na coinfecção HTLV-1/TB estão detalhados 

na tabela III.   
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Tabela III – Aspectos imunológicos envolvidos na coinfecção de HTLV-1 e Tuberculose 

Referência  Região / 

país 

Tipo do 

estudo 

Amostra Tipo de avaliação 

imune 

Achados imunológicos 

Tachibana et 

al., 1988  

Miyazaki 

/ Japão 
Caso-controle 

39 HTLV-1 + e 87 controles 

não infectados 

Teste cutâneo de 

tuberculose (PPD) 

Redução da resposta ao PPD em 

HTLV-1+, principalmente entre > 60 

anos 

Welles et al., 

1994 

Miyazaki 

/ Japão 

Corte 

transversal 

150 HTLV-1+ (25 com  

flower cells e 125 com 

linfócitos normais)              

378 soronegativos  

Teste cutâneo de 

tuberculose (PPD) 

HTLV-1+: risco relativo de 2.6 para 

baixa resposta ao PPD (HTLV-1 com 

flower cells RR 3.4) 

Hisada et al., 

1999  

Miyazaki 

/ Japão 
Caso-controle 

60 HTLV-1+ e 68 controles 

não infectados expostos ao M. 

tuberculosis ou vacinados com 

BCG 

Teste cutâneo de 

tuberculose (PPD) 

Baixa resposta ao PPD em HTLV-1+, 

não relacionada com o gênero. Entre 

controles, menor reatividade em 

homens. 

Suzuki et al., 

1999  

Miyazaki 

/ Japão 

Corte 

transversal 

59 indivíduos vacinados com 

BCG (30 HTLV-1+, 

29HTLV-1-) 

resposta  in vitro ao PPD  

Ausência da restauração da resposta ao 

PPD in vitro na presença de IL-I 12 e 

IL-4 em HTLV + com PPD-, 

comparado ao grupo HTLV- PPD-  

Mascarenhas 

et al., 2006  

Salvador/ 

Brasil 
Caso-controle 

58 indivíduos HTLV-1+ 

assintomáticos e 10 controles 

não infectados 

resposta  in vitro ao PPD 

em sujeitos com e sem 

linfoproliferação 

espontânea 

Redução da resposta ao PPD em HTLV 

+, comparado aos controles 

De Lourdes 

Bastos et al, 

2012  

Salvador/ 

Brasil 
Caso-controle 

13 HTLV-1+/TB+ e 25 

controles HTLV-1-/TB+  
resposta  in vitro ao PPD 

Produção semelhante de IFN-γ e baixa 

de TNF-α em HTLV-1+/TB+, 

comparado ao HTLV-1-/TB + 
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5. CASUÍSTICA, MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 Área e População do estudo 

 

 

O estudo foi realizado no Centro Integrado e Multidisciplinar de HTLV (CHTLV) da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), em Salvador – Bahia, ambulatório 

público que presta assistência a indivíduos infectados pelo HTLV e seus familiares desde 

2002.  

A população foi constituída por todos os indivíduos que realizaram sorologia para 

HTLV-1/2 [ELISA (Cambridge Biotech Corp.Worcester, MA) e Western Blot (HTLV blot 

2.4, Genelab, Singapore)] no CHTLV entre janeiro de 2002 e abril de 2012. Esta população 

era composta principalmente por doadores de sangue, gestantes, pacientes com sintomas 

neurológicos e seus familiares encaminhados da rede pública, bancos de sangue, maternidades 

ou referidos por outros médicos.  

 

 

5.2 Desenho do estudo e coleta de dados 

 

 

Estudo de coorte retrospectiva, para avaliar a incidência de tuberculose (TB) em 

indivíduos que realizaram sorologia para HTLV no Centro de HTLV (CHTLV) da Escola 

Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador-BA.  

Os dados foram coletados entre abril de 2010 e dezembro de 2013. Realizou-se uma 

busca nos registros do laboratório de análises clínicas do CHTLV a fim de identificar os 

indivíduos que realizaram ELISA e Western Blot para HTLV no período de 2002 a 2010. 

Foram excluídos os resultados indeterminados e os demais indivíduos identificados foram 

divididos em dois grupos de acordo com o status sorológico para HTLV: positivo ou 

negativo. 

Foram utilizados os bancos de dados do CHTLV, do Sinan e do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) para identificar notificações e mortes por TB entre os 

pacientes que fizeram sorologias para HTLV no CHTLV entre 01 de janeiro de 2002 e 30 de 

dezembro de 2012. Estes dados, originalmente organizados em planilhas de Excel, foram 
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tratados, com exclusão dos nomes duplicados. Para obter maior confiabilidade, foram 

excluídos dos nomes e sobrenomes a acentuação e as preposições (“de”, “da”, “das”, “dos”) e 

identificadas possíveis diversidades de grafias para um mesmo nome ou sobrenome (escritos 

com i ou e, i ou y, o ou u, s ou z, v ou w, consoantes dobradas, como ll, nn, ss, dentre outras 

situações), sendo todos checados por data de nascimento, nome da genitora e município de 

procedência, o que também foi utilizado para identificação dos homônimos. Após tratamento 

dos bancos originais de dados, as planilhas foram convertidas em tabelas DBF (ferramenta 

para administrar bancos de dados) contendo dados de identificação: nome completo e data de 

nascimento e foram gerenciadas pelo software Microsoft Visual Foxpro 6.0.  Foi utilizada 

estratégia de “linkage” (relacionamento de registros) visando identificar por nome completo e 

data de nascimento todos os pacientes que realizaram sorologias no CHTLV entre as 

notificações de TB e nos registros do SIM correspondentes ao período do estudo. Para realizar 

esta busca utilizou-se SQL (Structured Query Language), uma linguagem padrão para banco 

de dados relacional.  

Uma vez identificados os pacientes coincidentes entre os bancos do CHTLV e do 

Sinan, as fichas de notificação foram consultadas para coletar informações epidemiológicas e 

clínicas destes. Dados adicionais, referentes às características clínicas da coinfecção, história 

de TB em contactantes familiares, quimioprofilaxia para TB, status sorológico para o HIV, 

renda mensal, número de parceiros sexuais, etilismo, tabagismo e comorbidades foram 

pesquisados nos prontuários dos pacientes matriculados no CHTLV. Foi considerada coorte 

exposta os pacientes infectados pelo HTLV-1 e com tuberculose (HTLV-1+/TB+) e não 

exposta os pacientes com tuberculose, porém negativos para o HTLV-1 (HTLV-1-/TB+). As 

variáveis consideradas de interesse para o estudo foram: idade à época de notificação de TB, 

gênero, raça/cor, estado civil, escolaridade, renda mensal, procedência (capital ou interior do 

estado), institucionalização, etilismo, tabagismo, comorbidades (diabetes, HIV/Aids), tipo de 

entrada, exame radiológico do tórax, PPD, forma da tuberculose, cultura do escarro, 

histopatologia, baciloscopia de entrada, baciloscopias de acompanhamento do tratamento (2º 

e 6º mês) e situação de encerramento do caso de TB.  

Para pesquisa da infecção pelo HIV nos expostos e não expostos, foram consultadas as 

fichas de notificação de TB e os prontuários dos pacientes matriculados no CHTLV. Na 

ausência desta informação nestas fontes, foram localizadas as amostras de soro no laboratório 

do CHTLV e realizada testagem anônima não vinculada, procedimento previsto no projeto 

apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
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5.3 Seleção da amostra 

 

Por se tratar de estudo sem precedentes, portanto com incidência desconhecida, optou-

se por amostra de conveniência, estudando todos os pacientes da coorte pré-existente.  

 

5.3.1 Critérios de inclusão 

 

- Todos os indivíduos matriculados no CHTLV da EBMSP com infecção confirmada por 

HTLV-1; 

- Todos os indivíduos submetidos a sorologia para HTLV no CHTLV no período de 2002 a 

2010 com resultado negativo.  

 

5.3.2 Critério de exclusão 

 

- Todos os indivíduos submetidos a sorologia para HTLV no CHTLV entre 2002 e 2010 com 

resultado indeterminado ou positivo para HTLV-2.  

 

 

5.4 Análise e interpretação dos dados  

 

- Hipótese nula: a infecção pelo HTLV-1 não modifica o risco de adquirir TB. 

- Hipótese alternativa: na infecção pelo HTLV-1 há um risco elevado de adquirir TB. 

Para fins de análise, foram considerados expostos os pacientes com resultados 

sorológicos positivos para HTLV-1 e não expostos aqueles que tiveram sorologias negativas 

para este retrovírus. Aqueles com sorologia indeterminada ou positiva para o HTLV-2 foram 

excluídos.  

A variável independente foi sorologia positiva para HTLV-1 e o desfecho de interesse 

foi tuberculose, definida como notificação de caso no Sinan.   

A partir das datas de realização da sorologia para HTLV (entrada na coorte) e da 

notificação de TB (apresentação do desfecho), foram calculadas as frequências e a densidade 

de incidência (pessoa-tempo) para ambos os grupos: casos e controles, utilizando casos novos 
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de TB/1.000 pessoas-ano de seguimento e o risco relativo de aquisição de TB para infectados 

pelo HTLV-1. 

Para análise utilizou-se para significância estatística p<0,05. Os dados coletados foram 

expressos em medidas de tendência central (média, proporções), de dispersão (desvio padrão) 

e de posição (escala interquartil). Foi utilizado o teste t de Student para testar as diferenças 

entre as médias e o teste X2 para as proporções. 

 

 

5.5 Procedimentos metodológicos para avaliação da qualidade dos dados do Sinan 

 

 

Foi selecionada uma capital de cada região brasileira, além de Salvador, para avaliar a  

completude dos dados da notificação de TB, utilizando-se como critério de eleição a alta 

incidência regional de TB, informação disponível no Sinan. Para avaliar a qualidade dos 

dados clínicos e epidemiológicos, foi examinada, em janeiro de 2012, a completude das fichas 

de notificação e acompanhamento da TB nos relatórios de tabulação do Sinan, com geração 

automática de tabelas. Foram coletados dados referentes ao período de janeiro de 2001 a 

março de 2011, período para o qual os relatórios do Sinan já se encontravam finalizados. As 

variáveis estudadas foram categorizadas em três grupos: i) sociodemográficas (gênero, faixa 

etária e institucionalização), ii) clínicas (tipo de entrada, forma, se extrapulmonar 1 (apenas 

uma forma extrapulmonar) ou extrapulmonar 2 (formas extrapulmonares associadas) e aids); 

iii) diagnósticas, incluindo acompanhamento e encerramento dos casos (baciloscopias 1 e 2, 

baciloscopias do 2º e do 6º mês, cultura de escarro, HIV e situação de encerramento).  

 

5.6 Aspectos éticos 

 

A coleta em banco de dados do laboratório e prontuários foi autorizada pela 

coordenação do CHTLV e os bancos de dados do Sinan e do SIM foram disponibilizados pela 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (parecer n° 

029/2010).  
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6 INSTITUIÇÕES COLABORADORAS E FINANCIAMENTO 

 

 

Este estudo está inserido em um programa de “Colaboração entre Programas de Pós-

graduação em Medicina e Saúde Humana da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

(EBMSP) e Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para 

desenvolvimento da Pós-graduação e pesquisa em infecções por HTLV-1 e Tuberculose” e 

está vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES/MEC) / Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD).  

Os custos desta pesquisa foram inteiramente cobertos pelo PROCAD/CAPES. 

As bolsas de iniciação científica foram viabilizadas pela Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) – Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – BA – Centro de Pesquisa 

Gonçalo Muniz.  
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7 RESULTADOS 

 

 

O estudo identificou 6.620 testes sorológicos para HTLV realizados no CHTLV entre 

2002 e 2010, sendo 4.784 negativos (72,26%), 1.735 positivos (26,20%) e 98 indeterminados 

(1,48%). Foram excluídos 125 pacientes: 98 com resultado indeterminado, 3 sem data de 

realização da sorologia e 24 positivos para o HTLV-2, conforme critérios para amostragem. A 

amostra final foi constituída por 6.495 indivíduos, sendo 1.711 com sorologia positiva (1.703 

positivos para HTLV-1 e 8 positivos para HTLV-1/HTLV-2 - população exposta) e 4.784 

com sorologia negativa (população não exposta).  

Entre as sorologias positivas para HTLV a prevalência do HTLV-1 correspondeu a 

98,61% (1.711/1735), a do HTLV-2 foi 1,38% (24/1735), e 0,46% das sorologias tiveram 

resultado positivo para ambos.  

Através da busca nos registros do Sinan entre 2002 e 2012 foram localizadas as 

notificações de 73 casos de TB sendo 33 no grupo de expostos (casos) e 40 no grupo de não 

expostos (controles), conforme dados contidos na figura III. Não houve caso de TB nos 

grupos HTLV-2+ e HTLV-1+/HTLV-2+.  

 

 

 

Figura III. Classificação da população do estudo, de acordo com os resultados dos testes para 

HTLV e notificação de TB. 

 

 

Os resultados das sorologias foram distribuídos por ano, para calcular a densidade de 

incidência, excluindo-se aqueles “indeterminados”, e estão apresentados na tabela IV.  
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Tabela IV - Distribuição anual dos resultados das sorologias para HTLV realizadas no 

CHTLV no período de 2002 a 2010 (já excluídos os resultados indeterminados). 

Ano 

Número de Sorologias 

Realizadas 

HTLV-

1 + 

HTLV-

2 + 

HTLV-1 e 

HTLV-2 + Negativos 

2002 1461 127 4 3 1326 

2003 1170 190 0 0 973 

2004 698 241 4 0 447 

2005 356 193 1 1 161 

2006 1033 185 4 1 835 

2007 734 142 2 0 589 

2008 261 141 4 0 112 

2009 281 142 3 2 131 

2010 247 140 2 1 101 

2011 225 81 0 0 90 

2012 151 121 0 0 19 

Ano 

desconhecido 3 0 0 0 3 

Total 6620 1703 24 8 4787 

HTLV-1+ = infectado pelo vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; HTLV-1- = não infectado pelo vírus 

linfotrópico de células T humanas tipo 1. 

 

 

A densidade de incidência para o grupo HTLV-1+/TB+ foi 3,3 pessoas-ano/1.000 e 

para os não expostos 1,1 pessoa-ano /1.000 indivíduos. O risco relativo geral de TB para o 

grupo coinfectado HTLV-1/TB foi 2,6 (IC 95% 1.6-4.2). Com a estratificação da amostra por 

idade, foi encontrado um maior risco de TB para indivíduos com idade entre 31 e 50 anos (3,4 

IC 95% 1,6-7,2). No grupo dos não expostos, para esta mesma faixa etária, foi de 1/1.000 

indivíduos, conforme informações contidas na tabela V. 
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Tabela V. Incidência de Tuberculose e risco relativo estratificado por idade. 

 Grupo infectado pelo HTLV-1 

(população exposta) 

 Grupo infectado pelo HTLV-1 

(população não exposta) 

  

Idade casos de 

TB  

Pessoa-

ano 

DI /1000  casos de 

TB  

Pessoa-

ano 

DI /1000 RR CI 

95% 

0 a 30 

anos 

4 2.254 1.8  19 19.845 1.1 1.9 0,6-

5,5 

31 a 50 

anos 

15 4.477 3.4  12 12.058 1.0 3.4 1,6-

7,2 

> 50 

anos 

14 3.263 4.3  9 4.737 1.9 2.3 1,0-

5,2 

Todos 33 9.994 3.3  40 36.640 1.1 2.6 1,6-

4,2 

Idade ao diagnostico. HTLV-1 = vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; TB = tuberculose; DI= 

densidade de in idência; RR- risco relativo, ajustado usando o teste Mantel-Hansel IC:ervalo de confiança.  

 

 

O gênero feminino foi mais frequente para ambos os grupos, e a escolaridade foi mais 

baixa para os expostos, em comparação com os não expostos (tabela VI). 

 

 

Tabela VI - Características epidemiológicas dos 73 pacientes com diagnóstico de TB de 

acordo com o status sorológico para o HTLV-1 

Características HTLV-1+ HTLV-1-  

n=33 % n=40 % valor de p* 

Idade (anos) Média ± SD 49.7 ±16.4  38.6 ±15.9  0.005 

Feminino 22 66.7 23 57.5 0.43 

Nível de educação     0.009 

Primeiro grau incompleto 17 54.8 2 21.7  

Primeiro grau completo  10 32.3 7 30.4  

Segundo grau 4 12.9 11 47.8  

Idade ao diagnostico de TB. HTLV-1+ = infectado pelo vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; HTLV-1- 

= não infectado pelo vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1TB= tuberculose;*Pearson Chi square, 

P<0.05. 
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Em relação às características clínicas de TB (tabela VII), a freqüência de exame 

radiológico do tórax com alterações sugestivas de TB foi similar em ambos os grupos. O 

percentual de pacientes com recorrência de TB e/ou reentrada para tratamento após falha foi 

mais alto nos pacientes infectados pelo HTLV-1 (21.2%) comparado aos não infectados 

(12.5%), contudo esta diferença não foi estatisticamente significante (p = 0,09). As 

apresentações clínicas da TB (pulmonar/extrapulmonar) foram similares para ambos os 

grupos. Não houve diferença significativa nos desfechos dos casos de TB (cura, falha 

terapêutica e mortalidade) entre os expostos e os não expostos, embora dois indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 tenham morrido devido à TB. O PPD foi realizado por 21.2% dos 

indivíduos expostos e 30% dos não expostos. A proporção de resultado forte reator foi de 

75.1% (4 de 7) nos expostos e 83% (10 de 12) nos não expostos. A sorologia para HIV foi 

positiva para 6.0% dos indivíduos infectados pelo HTLV-1 versus 12.5% dos indivíduos não 

infectados pelo HTLV-1 (p=0.45). 
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Tabela VII- Características e desfechos da TB em pacientes infectados pelo HTLV-1 

comparados aos controles 

Variáveis associadas à TB HTLV-1+ 

(n=33) 

HTLV-1- 

 (n=40) 

valor de p # 

N % n %  

Status à admissão     0.09 

Caso novo 19 57.6 32 80  

Readmissão  7 21.2 5 12.5  

Exame radiológico do tórax     0.55 

Suspeito* 28 84.9 30 75  

Normal 2 6.0 5 12.5  

Outros 3 9.1 5 12.5  

Formas clínicas de TB     0.71 

Pulmonar 28 84.8 31 77.5  

Extra-pulmonar 5 15.2 7 17.5  

Ambas  - - 2 5  

Desfechos de TB     0.54 

Cura /mudança de diagnóstico  22 66.7 29 72.5  

Abandono / morte / 

transferência  

2 6.1 4 10  

Outros  9 27.3 7 17.5  

PPD     ND 

Não reator  2 6.1 1 2.5  

>5 and<10mm 1 3 1 2.5  

>10mm 4 12.1 10 25  

Não realizado 26 78.8 28 70  

Sorologia para HIV      0.45 

Positiva 2 6.0 5 12.5  

Negativa 29 89 34 85  

Não realizada  2 6.0 1 2.5  

HTLV-1 = vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; TB= tuberculose; PPD = proteína purificada derivada 

de tuberculina; HIV = vírus da imunodeficiência humana; *opacidade heterogênea do parênquima pulmonar, 

cavitação, nódulos, consolidação;  #Pearson X2; P<0.05; ND = não determinado. 
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Outras variáveis foram pesquisadas nos indivíduos com TB, independente do status 

sorológico para HTLV, como renda mensal, tabagismo, etilismo, diabetes e número de 

parceiros sexuais, porém havia baixa completude nas fichas, inviabilizando análise estatística.  

Nos prontuários dos indivíduos coinfectados HTLV-1/TB não havia informações sobre 

TB prévia à notificação, quimioprofilaxia para TB, esquema terapêutico prescrito e 

contactantes familiares com TB.  

A taxa de mortalidade por TB foi de 6% (2/33) entre os indivíduos expostos (HTLV 

positivos) e não houve registro de morte por TB nos não expostos (grupo HTLV negativo). 

 

 

7.1 Avaliação da qualidade dos dados epidemiológicos e clínicos  

 

 

Durante o período do estudo foram notificados 35.629 casos de tuberculose em 

Salvador, 86.930 no Rio de Janeiro, 4.406 em Cuiabá, 24.954 em Porto Alegre e 18.637 em 

Belém, correspondendo a soma destas notificações a 17.62% de todas as notificações do 

Brasil no período (968.091 notificações). Dentre as variáveis sociodemográficas, o 

preenchimento dos campos correspondentes a sexo e faixa etária variou de 99,94% a 100% 

(completude 4) nas capitais estudadas, enquanto para o quesito institucionalizado a 

completude variou de 36,61% em Belém (completude 2) a 52,75% em Porto Alegre 

(completude 3), de acordo com os dados apresentados na tabela VIII.   
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Tabela VIII - Completude das variáveis sociodemográficas nas fichas de notificação de tuberculose em Salvador, Rio de Janeiro, Cuiabá, Porto 

Alegre e Belém, no período de 2001 a 2011. 

Variável  Município 

 Salvador Rio de Janeiro Cuiabá Porto Alegre Belém 

 Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% 

Faixa Etária 35618 99.97 86918 99.99 4406 100 24945 99.96 18627 99.94 

Sexo 35611 99.95 86900 99.96 4405 99.98 24954 100 18637 99.99 

Institucionalizado 13201 37.05 33994 39.10 2130 48.34 13164 52.75 6824 36.61 

Total de 

Notificações 

35629 86930 4406 24954 18637 

Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/Sistema de Informação de Agravos de Notificação; dados adaptados pelos autores. 
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Em relação às variáveis clínicas, os campos correspondentes à forma da tuberculose 

foram preenchidos entre 99,21% e 99,99% e tipo de entrada 88,05% a 99,92% nas capitais 

avaliadas, alcançando completude 4. No quesito aids, o percentual de preenchimento variou 

de 25,75% em Salvador (completude 2) a 64,87% em Porto Alegre (completude 3). O campo 

“se extrapulmonar 1” entre 13,59% em Cuiabá (completude 1) e 28,51% em Porto Alegre 

(completude 2) e “extrapulmonar 2” obteve completude 1 em todas as capitais, variando de 

0,93% em Salvador a 3,47% em Porto Alegre (Tabela IX). 
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Tabela IX - Completude das variáveis clínicas nas fichas de notificação de tuberculose em Salvador, Rio de Janeiro, Cuiabá, Porto Alegre e 

Belém, no período de 2001 a 2011. 

Variável  Município 

 Salvador Rio de Janeiro Cuiabá Porto Alegre Belém 

 Total 

preenchido 

% Total 

preenchido 

% Total 

preenchido 

% Total 

preenchido 

% Total 

Preenchido 

% 

Tipo de Entrada 31370 88.05 85933 98.85 4392 99.68 24936 99.92 18485 99.18 

Forma 35517 99.68 86929 99.99 4402 99.91 24947 99.97 18490 99.21 

AIDS 9174 25.75 24543 28.23 1752 39.76 16188 64.87 4955 26.6 

Extrapulmonar 1 5246 14.72 15812 18.19 599 13.59 7114 28.51 3414 18.32 

Extrapulmonar 2 331 0.93 1186 1.36 43 0.97 867 3.47 301 1.61 

Total de 

Notificações 

35629 86930 4406 24954 18637 

Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/Sistema de Informação de Agravos de Notificação; dados adaptados pelos autores. 
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No grupo das variáveis diagnósticas e de acompanhamento e encerramento dos casos, 

conforme demonstrado na tabela X, a completude da 1ª baciloscopia do escarro ficou entre 

71,1% no Rio de Janeiro e 83,77% em Belém; para a 2ª baciloscopia do escarro entre 19,66% 

em Salvador e 34,93% em Cuiabá. A completude da baciloscopia do 2º mês variou de 3,86% 

no Rio de Janeiro a 50,68% em Cuiabá e para a baciloscopia do 6º mês entre 2,33% no Rio de 

Janeiro e 38,47% em Cuiabá. No quesito HIV o preenchimento variou de 16,02% em 

Salvador a 75,48%em Porto Alegre e para a situação de encerramento ficou entre 59,04% no 

Rio de Janeiro e 93,88% em Porto Alegre.   
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Tabela X - Completude das variáveis diagnósticas e de acompanhamento nas fichas de notificação de tuberculose em Salvador, Rio de Janeiro, 

Cuiabá, Porto Alegre e Belém, no período de 2001 a 2011. 

Variável  Município 

 Salvador Rio de Janeiro Cuiabá Porto Alegre Belém 

 Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% Total 

Preenchido 

% 

1ª. baciloscopia 

do escarro 

29006 81.41 61812 71.10 3523 79.96 19366 77.60 15613 83.77 

2ª. baciloscopia 

do escarro 

7006 19.66 20698 23.80 1539 34.93 6361 25.49 6056 32.49 

Baciloscopia do 

2º mês 

8951 25.12 3364 3.86 2233 50.68 7542 30.22 5603 30.06 

Baciloscopia do 

6º mês 

7151 20.07 2031 2.33 1695 38.47 4879 19.55 4150 22.27 

Cultura escarro 2885 8.10 6906 7.94 383 8.69 3421 13.71 1129 6.05 

HIV 5709 16.02 26526 30.51 1932 43.85 18836 75.48 5076 27.23 

Situação de 

encerramento 

27860 78.19 51329 59.04 3775 85.68 23427 93.88 16681 89.50 

Total de 

Notificações 

35629 86930 4406 24954 18637 

Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/Sistema de Informação de Agravos de Notificação; dados adaptados pelos autores. 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

Este é o primeiro estudo de coorte retrospectiva para avaliar o risco de 

desenvolvimento de TB em indivíduos infectados pelo HTLV-1 em um país com alta carga 

das duas doenças.  

Os resultados encontrados demonstram que indivíduos infectados pelo HTLV-1 tem 

duas vezes mais risco de desenvolvimento de TB do que controles não infectados, durante um 

período de dez anos de seguimento. Estes achados são particularmente relevantes porque até o 

momento todos os estudos direcionados à associação HTLV-1/TB tem sido conduzidos em 

populações com diagnóstico estabelecido de TB. Há resultados contraditórios: enquanto 

estudos encontraram um aumento de prevalência da coinfecção HTLV-1 e M. tuberculosis 

outros não encontraram esta associação. 

A incidência de TB encontrada para o grupo infectado pelo HTLV-1 foi 3,3/1.000. 

Maior risco de TB foi encontrado em indivíduos com idade entre 31 e 50 anos. A densidade 

de incidência no grupo não exposto (indivíduos com TB, não infectados pelo HTLV-1) 

alcançou 1,1/1.000, a qual pode representar uma incidência maior do que a população geral. 

Entretanto, o grupo de indivíduos não infectados pelo HTLV-1 foi constituído principalmente 

por doadores de sangue, mulheres grávidas e pacientes com sintomas neurológicos, para os 

quais foi recomendada uma testagem sorológica para HTLV-1. Além disso, os pacientes 

foram procedentes principalmente de Salvador, no nordeste do Brasil, área de altos níveis de 

TB, com uma incidência anual de 62.3/100.000 habitantes para a população geral, comparado 

com uma incidência nacional de 35,4/100.000 habitantes (Brasil, 2014). 

As principais diferenças encontradas no presente estudo entre a população exposta e a 

não exposta são referentes às características sociodemográficas. O perfil epidemiológico dos 

pacientes com a coinfecção HTLV-1/TB encontrado neste estudo, com uma média de idade 

de 50 anos ao diagnóstico de TB, baixa escolaridade e predomínio em mulheres, é consistente 

com as características epidemiológicas da infecção pelo HTLV-1, evidenciadas por estudo de 

base populacional conduzido em Salvador, o qual demonstrou prevalência de infecção pelo 

HTLV-1 de 1.76%, sendo 1.2% entre homens e 2% entre mulheres, com maior prevalência 

em indivíduos com baixa escolaridade, baixa renda e idade avançada, alcançando 6.3% em 

homens e 9.3% em mulheres acima dos 50 anos (Dourado, 2003). Baixa renda tem sido 

associada ao aumento de susceptibilidade à TB no Brasil. 
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A carga de TB varia de acordo com a região geográfica do Brasil. A Bahia é o terceiro 

estado em número absoluto de casos, e Salvador é a segunda capital do Nordeste entre as 

maiores incidências da doença. É possível que a baixa renda e baixa escolaridade dos 

indivíduos infectados pelo HTLV-1 favoreça um aumento da freqüência de TB.  

Avaliando os aspectos clínicos da tuberculose nos grupos de pacientes, as formas 

clínicas (pulmonar ou extrapulmonar) e o número de exames radiológicos do tórax mostrando 

anormalidades sugestivas de TB foram similares entre os grupos. Um maior número de 

indivíduos no grupo infectado pelo HTLV-1 teve recorrência de TB ou retornou para 

tratamento, mas esta diferença não foi estatisticamente significante.   

Por outro lado, alterações imunológicas induzidas pelo HTLV-1 podem também 

preceder o aumento de susceptibilidade à TB. Resultado forte reator para o PPD foi mais 

frequentemente observado entre indivíduos com sorologia negativa para HTLV-1 (25%) 

comparado com 12,1% dos pacientes HTLV-1+/TB+, indicando uma baixa resposta aos 

antígenos do Mycobacterium tuberculosis em indivíduos infectados pelo HTLV-1. Resultados 

semelhantes foram descritos em uma coorte de pacientes infectados pelo HTLV-1 no Japão e 

em indivíduos assintomáticos infectados pelo HTLV-1 em Salvador. Entretanto, neste estudo, 

o PPD foi realizado em apenas um terço dos sujeitos em ambos os grupos.  

Em relação ao HIV, o percentual de indivíduos infectados por esse vírus no grupo 

HTLV-1/TB foi 6%, e o do grupo não exposto foi 12%, similar às taxas gerais de HIV em 

pacientes com TB (http://www.vigilanciaemsaude.ba.gov.br/sites/default/files/Boletim-

Tuberculose-2014.pdf).   

Adicionalmente, importantes informações sobre o escarro (no momento do diagnostico 

e após iniciar o tratamento) e a cultura do M. tuberculosis não puderam ser obtidas devido a 

espaços em branco no preenchimento das fichas do Sinan, as quais podem refletir lacunas 

também na assistência. A baixa completude dessas fichas certamente atrapalha o 

conhecimento do real impacto da coinfecção entre HTLV-1 e M. tuberculosis (Santos et al., 

2013). 

Em resumo, o risco de desenvolvimento de TB é maior em pessoas vivendo com 

HTLV-1 do que entre aqueles sem esta infecção. A maior susceptiblidade é para mulheres, 

acima dos 50 anos, com baixa escolaridade. A associação entre as duas doenças está 

fortemente associada a grande vulnerabilidade social, reforçando o caráter de doenças 

negligenciadas para ambas as infecções. Entretanto, a razão para o aumento da 

http://www.vigilanciaemsaude.ba.gov.br/sites/default/files/Boletim-Tuberculose-2014.pdf
http://www.vigilanciaemsaude.ba.gov.br/sites/default/files/Boletim-Tuberculose-2014.pdf
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susceptiblidade de indivíduos infectados pelo HTLV-1 à TB permanence desconhecida, uma 

vez que a resposta protetora contra o M. tuberculosis depende da ação dos macrófagos 

ativados pelo INF-  e o vírus induz proliferação de linfócitos T, ativação de células T CD4+ 

especializadas na resposta tipo 1 a qual produz INF- e TNF (Santos, 2004; Coutinho, 

2014). Estudos para avaliar a resposta imune em um grande número de pessoas com a 

coinfecção HTLV-1/M. tuberculosis devem ser conduzidos para responder a esta questão.  

O estudo sobre a completude do Sinan alcançou um expressivo número de notificações 

(17.62% de todas as notificações de TB no período, no Brasil) e encontrou dados que 

demonstram uma baixa qualidade na vigilância da TB nas capitais avaliadas, concordando 

com estudo de Braga (2007), o qual concluiu que cerca de um terço dos municípios brasileiros 

apresenta condições semelhantes. 

Os melhores índices de completude foram referentes às variáveis sociodemográficas 

sexo e faixa etária, sendo excelentes em todas as capitais. Referente às variáveis clínicas, de 

grande importância para o prognóstico e o acompanhamento dos casos, o campo referente à 

forma teve completude excelente em todas as capitais e o tipo de entrada foi regular em 

Salvador, enquanto foi classificado como excelente nas demais capitais. Em relação à 1ª 

baciloscopia, o preenchimento foi regular em todas as capitais avaliadas.  

Tiveram avaliação ruim em todas as capitais, os seguintes campos: institucionalizado, 

aids, se extrapulmonar 1, se extrapulmonar 2, 2ª baciloscopia do escarro, baciloscopia do 2º e 

do 6º mês e cultura de escarro, variáveis de grande importância no acompanhamento da 

doença. A maior deficiência no preenchimento das variáveis foi observada para o campo 

extrapulmonar 2 (completude próximo a zero em Salvador e máxima em Porto Alegre, onde 

foi inferior a 4%). 

As variáveis de controle de tratamento e cura (baciloscopia do 2º e do 6º mês) não 

foram adequadamente informadas, o que pode dificultar as ações de acompanhamento e a 

comprovação de cura bacteriológica daqueles que tiveram baciloscopia diagnóstica positiva.   

A situação de encerramento é o principal campo para avaliação do programa de TB. 

Neste estudo, a completude deste dado foi ruim para Rio de Janeiro e Belém, regular para 

Salvador e Cuiabá e excelente apenas para Porto Alegre.  

É relevante mencionar que a TB esteve sob controle até meados da década de 80, 

quando, coincidindo com a epidemia de HIV/aids, ressurgiu com um aumento de 12% no 

número de casos em países desenvolvidos, sendo instituída na rotina a investigação da 
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presença da comorbidade TB-Aids. Apesar disso, a pesquisa encontrou completude ruim no 

preenchimento do quesito aids em todas as capitais avaliadas e no quesito HIV, apenas uma 

capital (Porto Alegre) está classificada como regular, encontrando-se todas as outras no 

padrão ruim. Esta baixa qualidade da informação pode comprometer as ações de tratamento e 

controle dos casos de coinfecção, os quais requerem atenção especial, devido à maior 

morbimortalidade. 

Ainda citando estudo de Braga (2007), também no presente trabalho os locais com 

mais casos da doença (Rio de Janeiro e Salvador) apresentam ações de controle insuficientes, 

traduzidas pela baixa qualidade na completude das notificações e acompanhamento dos casos 

de TB. 

Uma possível explicação para a baixa completude dos campos de informações pode 

ser a percepção distorcida de qualidade de assistência apresentada por muitos profissionais da 

equipe de saude, os quais veem este preenchimento apenas como serviço burocrático. Esta é 

uma visão equivocada, uma vez que são estas informações os principais norteadores no 

planejamento das ações de controle da doença. Outra explicação para a baixa completude 

pode estar relacionada a uma inadequada assistência aos pacientes com TB, associada à coleta 

insuficiente de dados, com omissão de informações importantes como história pregressa e TB, 

contato com TB no domicílio e realização de exames. 

Assim, é recomendável que os municípios capacitem seus recursos humanos a coletar 

e organizar melhor os dados e os sensibilizem a compreender a importância de melhorar o 

gerenciamento e o monitoramento dos sistemas de informação para alcançar a meta de 

controle da TB.  
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9 CONCLUSÕES 

 

 

- Há um aumento estatisticamente significante no risco de TB entre pacientes infectados 

pelo HTLV-1; este risco é maior ainda nos pacientes com mais de 40 anos  

- Não ocorreu caso de TB entre os pacientes HTLV-2 + 

- A completude das fichas de notificação de TB nas cinco capitais avaliadas foi inferior 

à recomendada pelo Ministério da Saúde. 
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10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Algumas limitações podem ser enumeradas: trata-se de um estudo retrospectivo 

baseado em fonte de dados com informações escassas (fichas de notificação e 

acompanhamento de tuberculose do Sinan e prontuários dos pacientes matriculados no 

CHTLV); além disso, as características da população do estudo não permitem generalização 

dos resultados, por haver similaridade entre as populações mais acometidas pelo HTLV-1 e 

pela TB (vulnerabilidade socioeconômica). Uma outra fragilidade deste estudo é o fato de que 

a metodologia usada, associada à dinâmica da tuberculose no Brasil, não permite afirmar que 

estes pacientes não desenvolveram TB em momentos anteriores ou posteriores ao período do 

estudo. Adicionalmente, não foi possível determinar se em algum momento houve migração 

dos indivíduos da coorte não exposta para o grupo dos expostos. 
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11 PERSPECTIVAS 

 

 

- Avaliar períodos anteriores a 2002 e posteriores a 2012 envolvendo a mesma 

população deste estudo para identificar casos de TB ocorridos nestes pacientes fora do 

período delimitado para este estudo; 

- Estudar os aspectos imunológicos ligados à coinfecção. 
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ABSTRACT 

 

Background: There are few data regarding the association between human T-lymphotropic 

virus type 1 (HTLV-1) and tuberculosis (TB) in countries where both infections are endemics.  

Methods: Retrospective cohort study based on cross-match of registries of patients followed 

on a referral center for HTLV (CHTLV) and on the notification TB cases from the Information 

System on Diseases of Compulsory Declaration (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação—Sinan) from 2002 to 2012. TB incidence density in both seropositive and 

seronegative HTLV-1 subjects was calculated as the number of new-TB-cases per 1,000 

person-years of follow-up.  

Results: From a cohort of 6,495 patients, 1,711 were infected with HTLV-1. A total of 73 TB 

cases occurred during study period: 33 in the HTLV-1-infected and 40 in the uninfected 

group, with a prevalence of 1.9 and 0.8%, respectively. The incidence density (ID) for HTLV-

1/TB group was 3.3 person years per 1,000 individual and 1.1 person years per 1,000 

individuals in the group with isolated TB. The relative risk of TB in the group of patients 

infected with HTLV-1 was 2.3 (CI 95% 1.5 - 3.7). Comparing to TB uninfected group, TB 

infected by HTLV-1 individuals had higher age (p = 0. 005) lower educational levels (p=0.02), 

and higher recurrence of TB (p=0.09).  

Conclusions: Patients infected with HTLV-1 are more susceptible to TB. The epidemiological 

characteristics of HTLV/TB coinfected subjects overlaps the epidemiological features of 

inviduals infected only with HTLV-1, highlighting the neglected feature of both infections. 

Keywords: human T-lymphotropic virus type 1, HTLV-1, tuberculosis, incidence, risk relative 

 

1 INTRODUCTION 

 

Human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infects around 10 million people 

worldwide, who are mostly concentrated within endemic areas in developing countries. Brazil 

is one of the largest endemic areas of HTLV-1 in the world[1]. This virus is recognized as the 

etiological agent of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL)[2],HTLV-1-associated 

myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) [3]andHTLV-1-associated uveitis[4], 
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which together affect between 5-10% of all HTLV-1 infected individuals [5].Other clinical 

manifestations, such as arthritis and overactive bladder, are also frequently present in infected 

individuals, attesting to the systemic nature of this viral infection [6]. 

Some reports have indicated that HTLV-1may promote immunosuppression, as an 

association has been observed between HTLV-1 and Norwegian scabies [7,8], disseminated 

strongyloidiasis [9] and infective dermatitis [10]. Moreover, healthy HTLV-1 carriers exhibit 

a suppressed response to the tuberculin skin test (TST) [11] and their cells fail to respond in 

vitro to recall antigens, including recombinant purified protein derivative (PPD) [12]. 

Previous studies that investigated the association between tuberculosis (TB) and HTLV-1 in 

areas endemic for both infections found a higher prevalence of HTLV-1 infection in patients 

diagnosed with tuberculosis (TB)compared with their relatives or with control groups with 

other clinical conditions [13-17]. Conversely, other studies did not detect a significant 

prevalence of HTLV-1 in TB groups compared with controls [18,19].Moreover, scattered 

reports have shown contradictory results with respect to the clinical outcomes of patients 

infected with both HTLV-1 and TB.  While some authors have described higher mortality in 

co-infected patients compared to those with only TB[20,21], others found no differences 

regarding mortality or clinical characteristics [22].  

Salvador, capital of the state of Bahia, located in the Northeastern region of Brazil, has 

been described as the epicenter of the HTLV-1 endemic in the country, with a high prevalence 

of infection in blood donors (1.35%) [23], in pregnant women (0.88%) [24] and in the general 

population (1.74%) [25]. The state of Bahia has the third highest number of cases of TB in the 

country, and the incidence in Salvador reaches 62.3/100,000 habitants. Taking into account 

the fact that both infections typically affect economically vulnerable populations, we 

hypothesized that the incidence of TB may be higher in those individuals infected with 

HTLV-1 in areas where both infections are endemic. Accordingly, the present study aimed to 

estimate the incidence of TB in a cohort of individuals infected with HTLV-1, compared with 

non-infected persons, over a ten-year period.  

 

2 PATIENTS AND METHODS 

 

2.1 Area and Study Population 
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The individuals evaluated in the present study visited the HTLV Reference Center (CHTLV) 

of the Bahiana School of Medicine and Public Health (EBMSP), in Salvador – Brazil, 

between January 2002 and April 2012. CHTLV is a free public outpatient clinic that has 

provided comprehensive care to HTLV-infected individuals and their relatives since 2002. 

Serological testing for HTLV-1/2 was conducted for 6,620 individuals at CHTLV throughout 

the period of study. This population consisted mainly of blood donors, pregnant women and 

patients with neurological symptoms, as well as their families, who were referred by blood 

banks, prenatal physicians or clinicians from the public health system. All individuals who 

underwent serologic testing for HTLV during the period of the study were included.  

Individuals with indeterminate serology, as well as those who tested positive for HTLV-2 and 

whose date of testing was not recorded, were excluded. HTLV-1 infection status was 

diagnosed using ELISA (Cambridge Biotech Corp., Worcester, MA) and confirmed by 

Western Blot analysis (HTLV blot 2.4, MP Diagnosis, Singapore). The EBMSP Institutional 

Review Board approved the present study.  

 

2.2 Study design and data collection 

 

This retrospective cohort study was based on patient records from CHTLV and on the TB 

registry from the Information System on Diseases of Compulsory Declaration (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação—Sinan). TB notification has been mandatory in Brazil 

since 1998. The number of TB cases reported on SINAN database was 74.454 in Bahia state 

between January, 2002 and May, 2010. Case of tuberculosis was definite as a patient who 

experienced respiratory symptoms and had a smear-positive test for Mycobacterium 

tuberculosis. TB diagnosis was also considered in presence of a positive culture or clinical 

history of TB associated with complementary tests, for example a suggestive chest X-ray with 

heterogeneous opacity of the lung parenchyma, cavitation, nodules or consolidations[26]. 

Search for TB case notifications was done in Sinan database using SQL (Structured Query 

Language for use in relational databases) to identify patients with records at both CHTLV and 

in the Sinan registry by employing a "linkage" strategy (record linkage). The key variables 

considered were patient full name, date of birth and mother's full name. Following patient 

identification, the epidemiological and clinical variables of interest were: age at time of TB 

diagnosis, gender, education level, admission status (new case, relapse), result of chest X-ray, 
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TST result, clinical form of tuberculosis (pulmonary or extrapulmonary), HIV status and TB 

treatment outcome. 

 

2.3 Statistical Analysis  

For purposes of analysis, subjects were classified into two groups according to the 

results of serology for HTLV-1. The independent variable was HTLV-1 and the outcome was 

the diagnosis of TB. The data were expressed as mean and standard deviation, proportions, 

measures of central tendency and interquartile range. In order to test the differences between 

means Student t was used and for proportions, the chi-square test. As measures of frequency, 

incidence density for both groups was calculated: coinfected (HTLV-1 +/TB +) and TB only 

(HTLV-1 - / TB +) and the relative risk of TB in those infected with HTLV-1. The date of the 

serology was considered as the moment of entry into the cohort. The TB disease incidence 

density in both HTLV-1-infected and uninfected groups was calculated as the number of new-

TB cases per 1,000 person-years of follow-up. The analysis was further stratified by the age 

and the crude incidence density was adjusted using Mantel-Hansel test. A P<0.05 was 

considered statistically significant. All analyzes were performed using STATA 13 statistical 

software (Stata Corp, College Station, TX, USA). 

 

3 RESULTS 

 

From January 2002 to April 2012, 6,620 individuals were tested for HTLV-1/2 at the 

CHTLV, of which 125 were excluded (Figure 1).The number of individuals infected with 

HTLV-1 was 1,711 (1,703 with HTLV-1 and eight co-infected with both HTLV-1 and HTLV-

2), while 4,784 had negative HTLV-1 serology. The final sample consisted of 6,495 

individuals, with a total of 46,634 person-years of follow-up (mean 6.4±2.7years). A total of 

73 cases of TB occurred during the period studied: 33 among patients infected with HTLV-1 

and 40 in the uninfected group, with a prevalence of 1.9% and 0.8%, respectively. No TB 

cases were found among patients coinfected with both HTLV-1 and HTLV-2. The overall 

incidence density for the HTLV-1 / TB group was 3.3 person-years per 1,000 individuals and 

1.1 person-years per 1,000 individuals in the non-infected control group. The overall relative 

risk of TB in the HTLV-1-infected group was 2.6 (CI 95% 1.6 – 4.2).When the sample was 
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stratified by age, a significantly higher relative risk of TB (3.4, CI 95% 1.6-7.2) was found 

only in individuals aged 31 to 50 (Table 1). 

A majority of individuals in the HTLV-1 /TB group (54.8%) had not completed primary 

school, while this proportion was 21.7% in the TB group (p = 0.009), (Table 2). 

Table 3 delineates the clinical characteristics of all individuals with TB.  The frequency of 

chest X-ray suggestive of TB was similar among groups, while the percentage of patients with 

recurrence of TB and / or re-entry after dropout from treatment was slightly higher in those 

infected with HTLV-1 (21.2%) compared to the HTLV-uninfected group (12.5%), yet without 

statistical significance (p=0.09). The clinical presentations of TB (pulmonary/ extra 

pulmonary) were similar in all individuals. No significant differences in TB outcomes (cure, 

treatment dropout or mortality) were observed in the co-infected and TB-only group, although 

two individuals infected with HTLV-1 died due to TB. TST was performed for 21.2% of 

individuals infected with HTLV-1 and 30% of individuals with TB. The proportion of strong 

reactor result was 75.1% (4 of 7) in the group infected with HTLV-1 and 83% (10 of 12) in 

the non-infected group. HIV serology was positive for 6.0% of individuals infected with 

HTLV-1 versus12.5% of individuals with isolated TB (p=0.45). 

 

4 DISCUSSION 

 

This is the first retrospective cohort study to assess the risk of developing TB in 

HTLV-1-infected individuals in a high TB burden country. The results found herein 

demonstrated that individuals infected with HTLV-1 have almost three times more risk of 

developing TB than uninfected controls during a 10-yearperiod of follow-up. These findings 

are particularly relevant because until now, all studies addressing HTLV-1 and TB association 

have been carried out in populations with established diagnosis of TB. In addition, results 

were contradictory, while studies found an increased prevalence of coinfection between 

HTLV-1 and M. tuberculosis[13-17]others failed to found such association[18,19].The overall 

TB incidence found was 3.3 per 1,000 person years for HTLV-1-infected group. Higher risk 

of TB was found mainly in individuals aged between 31 to 50 years. A case-control study 

carried out in Salvador-Bahia found that the risk of patients with TB diagnosis be infected 

with HTLV-1 was three times higher compared with patients without TB diagnosis matched 

by age and sex[16]. In the control group (HTLV-1 uninfected individuals) of the present 
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study, incidence density reached 1.1 per 1,000 person years, which might represent a higher 

incidence than that found in the general population. However, uninfected individuals group 

were mostly blood donors, pregnant women and patients with neurological symptoms for 

whom a serological HTLV-1 test had been recommended. Moreover, individuals’ enrolled in 

this study were mostly from Salvador, Northeastern Brazil, which is considered a high-level 

TB transmission area. The annual TB incidence rate for this city in the general population was 

62.3/100,000 habitants [27], compared with national Brazilian incidence of 35.4 per 100,000 

inhabitants in 2012 [28].  

The main differences found in the present study between patients of HTLV-1+/TB and TB 

alone groups were related to sociodemographic characteristics. The epidemiological profile of 

patients with HTLV-1 / Mycobacterium tuberculosis co-infection found in this study, with a 

mean age of 50 years at the time of TB diagnosis, lower educational level and predominantly 

female, is consistent with the epidemiological characteristics of HTLV-1 infection, evidenced 

by a population-based study conducted in Salvador. The overall prevalence of HTLV-1 was 

1.76% (1.2% among men and 2% among women), with higher prevalence in individuals with 

less education, lower income, and greater age, reaching 6.3% in men and 9.3% in women over 

51 years[25].Lower income is also associated with increased susceptibility to TB in Brazil 

[29]. TB burden vary according to geographic region. Bahia is the third state in the absolute 

number of cases, and Salvador is the second capital of the Northeast with the highest 

incidence of TB. It is possible that poverty and low education experienced by individuals 

infected with HTLV-1 favors a higher frequency of TB.  

Evaluating the clinical features of TB infection in the groups, the clinical forms (pulmonary or 

extra pulmonary), the number of chest-X-rays showing radiological abnormalities suggestive 

of TB were similar between both groups. A greater number of individuals in the group 

infected by HTLV-1 had recurrence of disease or returned to treatment after default, but this 

difference was not statistically significant. 

In the other hand, immunologic changes induced by HTLV-1 might also lead to increased 

susceptibility to TB. A positive TST results were more frequently observed among 

individuals serologically negative for HTLV-1 (25%), compared with 12.1% of patients 

HTLV-1 +/TB +, indicating a lower response to antigens of Mycobacterium tuberculosis. 

However, only one third of the subjects in both groups had results of TST in medical their 

records. Similar results have been described in a cohort of patients infected with HTLV-1 in 
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Japan [14] and in asymptomatic individuals infected with HTLV-1 in Salvador [15]. In 

opposition, another study did not show any difference in the frequency of patients who 

respond to the TST when the TB/HTLV-1 and TB groups were compared[22].Regarding 

HIV-1, the percentage of individuals infected by this virus in the HTLV-1 / TB group was 6% 

less than in the group with TB alone (12%) and similar to the overall rate of HIV in patients 

with tuberculosis [27]. In addition, important information such as smear (at the time of 

diagnosis and after initiation of treatment), culture of M. tuberculosis could not be obtained 

due to lack of information in the notification forms. The low completeness of these forms 

certainly hinders the knowledge of the real impact of coinfection between HTLV-1 and M. 

tuberculosis [29]. 

The reason of increased susceptibility of individuals infected with HTLV-1 to TB remains 

unknown, once the protective response against M. tuberculosis depends on the action of 

macrophages activated by INF-

activation of CD4+ T-cell especially of the type 1, which produces high levels of INF-

TNF [30,31]. It has been suggested that the increased susceptibility of HTLV-1 infected 

patients to acquire TB may be due to impaired TNF-α production. Further studies evaluating 

the immune response in a greater number of individuals with HTLV-1 / M. tuberculosis 

coinfection should be conducted to investigate this question. 

In summary, the risk of developing TB was almost three times greater in people living with 

HTLV-1 than among those without virus infection. HTLV-1-infected susceptible individuals 

are more commonly female, over the age of 50 years and with lower income and education 

showing an overlay to the unique epidemiological features of HTLV-1. The association 

between the two diseases strongly associated with greater social vulnerability reinforces the 

character of neglected diseases of both infections. The results highlighted herein indicates that 

in endemic countries for both infection, active search for symptomatic respiratory HTLV-1 

infected patients should be conducted. As for HIV-infected patients, prophylaxis for latent TB 

should be considered if HTLV-1-infected individuals have a TST ≥ 5 mm or reduction of TST 

to <5 mm without treatment or prophylaxis and have household or institutional contacts with 

patients with active TB, independently of TST. In addition, prophylaxis is also recommended 

for those individuals with chest X-ray indicating the presence of radiological scar of TB, with 

no previous treatment for TB. 
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Table 1. Tuberculosis incidence density and relative risk stratified by age 

 

 HTLV-1-infected group  HTLV-1 uninfected controls   

 TB cases Person  

year 

ID /1000  TB cases Person  

year 

ID /1000 RR CI 95% 

0 to 30ys 4 2,254 1.8  19 19,845 1.1 1.9 0.6-5.5 

31 to 50ys 15 4,477 3.4  12 12,058 1.0 3.4 1.6-7.2 

> 50ys 14 3,263 4.3  9 4,737 1.9 2.3 1.0-5.2 

All 33 9,994 3.3  40 36,640 1.1 2.6 1.6-4.2 

Age at the TB diagnosis. HTLV-1 = Human T-lymphotropic virus type 1; TB= tuberculosis; ID= Incidence 

densityRR- relative risk adjusted using Mantel-Hansel test CI: confidence interval 

 

 

 

Table 2- Epidemiological characteristics of 73 patients with tuberculosis diagnosis according 

to HTLV-1 infection 

 

Characteristics HTLV-1-infected  HTLV-1-uninfected  

n=33 % n=40 % p value* 

Age (years) Mean ± SD 49.7 ±16.4  38.6 ±15.9  0.005 

Female 22 66.7 23 57.5 0.43 

Educational level     0.009 

Incomplete elementar 17 54.8 2 21.7  

Completed elementar 10 32.3 7 30.4  

High school graduate 4 12.9 11 47.8  

Age at the TB diagnosis. HTLV-1 = Human T-lymphotropic virus type 1; TB= tuberculosis; *Pearson Chi 

square, P<0.05. 
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Table 3 - Characteristics and outcomes of tuberculosis in patients infected with HTLV-1 

compared to uninfected 

Variables associated to TB HTLV-infected 

(n=33) 

HTLV-1-uninfected 

(n=40) 

p value# 

N % n %  

Admission status     0.09 

New case 19 57.6 32 80  

Relapse / readmission 7 21.2 5 12.5  

Chest X ray     0.55 

Suspect* 28 84.9 30 75  

Normal 2 6.0 5 12.5  

Others 3 9.1 5 12.5  

Clinical form of TB     0.71 

Pulmonary 28 84.8 31 77.5  

Extra-pulmonary 5 15.2 7 17.5  

Both - - 2 5  

TB outcome     0.54 

Healing / diagnosis change  22 66.7 29 72.5  

Abandonment / death / transfer  2 6.1 4 10  

Other 9 27.3 7 17.5  

TST      ND 

Non reactor 2 6.1 1 2.5  

>5 and<10mm 1 3 1 2.5  

>10mm 4 12.1 10 25  

Not performed 26 78.8 28 70  

HIV serology     0.45 

Positive 2 6.0 5 12.5  

Negative 29 89 34 85  

Not performed 2 6.0 1 2.5  

HTLV-1 = Human T-lymphotropic virus type 1; TB = Tuberculosis; TST = tuberculin skin test; HIV = human 

immunodeficiency virus; * heterogeneous opacity of the lung parenchyma, cavitation, nodules, 

consolidations.#Pearson Chi square, P<0.05. 
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Figure 1. Flow diagram of studied patients  
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ANEXO II: ARTIGO PUBLICADO 
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ANEXO III – ARTIGO PUBLICADO 
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ANEXO IV – TRABALHO APRESENTADO E PUBLICADO EM ANAIS DE 

CONGRESSO 
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INCIDENCE OF TUBERCULOSIS IN HTLV-1 INFECTED INDIVIDUALS OF 

SALVADOR, CITY WITH THE HIGHEST PREVALENCE OF HTLV-1 INFECTION IN 

BRAZIL 

Normeide Pedreira, Monique Lirio, Edgar Carvalho, Bernardo Galvão, Fernanda Grassi 

 

RESUMO 

 

Background: Recently, two studies conducted in Salvador showed an increased risk for 

developing tuberculosis (TB) in individuals infected with HTLV-1. Furthermore, a higher 

mortality in TB/HTLV-1 co-infection was described compared to TB infection. Aim: To 

determine the incidence of TB in individuals infected with HTLV-1.  Methods: The study 

population comprised 1322 patients enrolled in two referral centers in Salvador, Bahia. TB 

infection cases were checked out at SINAM / SIM notification database (from 2000 to 2010) 

searching for both patients? name and birth date.  Results: Among the patients enrolled in the 

HTLV center of Bahiana School of Medicine (n= 1133), a total of 25 individuals (2.2%) with 

http://revistacienciasmedicaspe.com.br/site/index.php/revistacienciasmedicaspe/index
http://revistacienciasmedicaspe.com.br/site/index.php/revistacienciasmedicaspe/issue/view/2
http://revistacienciasmedicaspe.com.br/site/index.php/revistacienciasmedicaspe/article/view/44/0
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TB notification and one death (0.4%) were identified. Ages ranged from 23 to 82 years old 

(mean 52 ± 15.3) and 68% were female. In relation to schooling, 8% were illiterate, 48% had 

incomplete elementary school degree, 28% complete elementary school degree and 4% was 

high school graduated. There was no record of schooling in the medical records of 12% of the 

patients. The monthly income was less than 1.5 salaries in 48% of the patients. In the HTLV 

center of University Federal of Bahia (n= 189), 1.6% (n=3) of the patients presented TB 

notification. The three patients were female with ages of 40, 48 and 51 years old. Information 

about income and schooling was not available on the medical charts.  Conclusion: The 

patients with HTLV/TB coinfection have a low educational degree and low monthly income. 

Our group is currently following a cohort of HTLV-1 uninfected individuals from an 

outpatient clinic of the Bahiana School of Medicine in order to evaluate the incidence of TB 

in these individuals. 
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ANEXO V: APRESENTAÇÃO DE PÔSTER E PUBLICAÇÃO DO RESUMO EM ANAIS 

 

 

http://revistacienciasmedicaspe.com.br/site/index.php/revistacienciasmedicaspe/article/view/44/30


100 

 

 

 

 



101 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

ANEXO VI: APRESENTAÇÃO DE PÔSTER E PARTICIPAÇÃO COMO 

CONGRESSISTA 
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ANEXO VII: PARTICIPAÇÃO COMO ALUNA EM CURSO DE METODOLOGIA DA 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NO RIO DE JANEIRO – RJ 
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ANEXO VIII: PRÊMIO SOB A FORMA DE SUBSÍDIO ECONÔMICO PELA 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
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ANEXO IX: CO-ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DO ALUNO DE GRADUAÇÃO 
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ANEXO X: CO-ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DO ALUNO DE GRADUAÇÃO 
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ANEXO XI: ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIÊNCIA & 

SAÚDE COLETIVA 

 

COMPLETUDE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE NOS 

MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DA BAHIA PARA CONTROLE DA DOENÇA EM 

INDIVÍDUOS COM HIV/AIDS. 
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RESUMO 

 

O controle da co-infecção HIV/Tuberculose (TB) ainda representa um desafio para a saúde 

pública. Ambas as doenças são de notificação obrigatória e o Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação (Sinan) é o órgão responsável pela coleta e processamento das fichas individuais 

de notificação e acompanhamento. O preenchimento adequado dos campos destas fichas 

(completude) é essencial para acompanhar a dinâmica da doença e definir prioridades de 

intervenção. O objetivo deste estudo foi avaliar a completude das fichas de notificações de 

tuberculose nos municípios prioritários da Bahia (Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, 

Jequié, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Barreiras e 

Salvador) para controle da doença em indivíduos com HIV/AIDS, através dos relatórios de 

tabulação do Sinan no período de 2001 a 2010. Os resultados demonstraram que apesar da 

completude do campo HIV estar acima de 50%, mais da metade das fichas estavam 

preenchidas como “não realizado” ou “em andamento” em todos os municípios avaliados no 

período. A baixa completude das fichas de notificação pode comprometer a qualidade de 

vigilância dos casos de TB. Os resultados sugerem a necessidade de maior disponibilidade de 

teste para HIV nestes indivíduos. 

 

Palavras chave: Tuberculose; HIV; Vigilância da população; Notificação de doenças. 
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ABSTRACT 

 

The control of HIV / Tuberculosis (TB) co -infection remains a challenge for public health. 

Notification is mandatory for both diseases and the National Case Registry Database (Sinan) 

is responsible for the collection and processing of individual forms of reporting and 

monitoring. The adequate fulfillment of these fields chips (completeness) is essential to 

follow the dynamics of the disease and set priorities for intervention. The aim of this study 

was to evaluate the completeness of the notification forms of tuberculosis in the priority 

municipalities of Bahia (Camaçari , Feira de Santana , Ilhéus , Itabuna, Jequié, Lauro de 

Freitas , Porto Seguro , Teixeira de Freitas , Paulo Afonso, Barreiras and Salvador) to control 

the disease in individuals with HIV / AIDS using tabulations obtained from the Sinan in the 

period from 2001to 2010 . The results showed that despite the completeness of the field HIV 

be above 50 %, more than half the cases were met as “undone” or “being processed” in all 

municipalities assessed in the period. The low completeness of reporting forms may 

compromise the quality of surveillance of TB cases. The results suggest the need for greater 

availability of HIV testing in these individuals. 

 

Keywords: Tuberculosis; HIV; Public health surveillance; Disease notification 

 

RESUMEN 

 

Controlar la co-infección VIH / Tuberculosis (TB) es un reto para la salud pública. Ambas 

enfermedades son de notificación obligatoria y el Sistema Nacional de Enfermedades de 

Declaración (Sinan) es responsable de la recogida y seguimiento de los formulários. El 

adecuado cumplimiento de estos campos (completitud) es esencial para seguir la dinámica de 

la enfermedad y establecer prioridades para la intervención. El objetivo de este estudio fue 

evaluar la completitud de los formularios de notificación de la tuberculosis en los municipios 

prioritarios de Bahía ( Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus , Itabuna Jequié , Lauro de Freitas, 

Porto Seguro , Teixeira de Freitas, Paulo Afonso  Barreiras y Salvador ) en las personas con 

VIH / SIDA , através de informes del Sinan de 2001 a 2010. Los resultados mostraron que 

apesar de la completitud del VIH por encima de 50 %, más de la mitad de las fichas fueron 

recibidos como " no realizada " o "en progreso" en todos los municipios. La escasa integridad 

de los formularios puede poner en peligro la calidad de la vigilancia de los casos de 

tuberculosis . Los resultados sugieren la necesidad de una mayor disponibilidad de la prueba 

del VIH en estos individuos. 

 

Palabras clave: tuberculosis; VIH; vigilancia de la salud pública; Notificación de 

enfermedades. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Até meados da década de 1980 a tuberculose (TB) esteve sob controle nos países 

desenvolvidos, porém, com o surgimento da epidemia de HIV/aids, houve um 

recrudescimento do número de casos de TB. Na década de 1990, a doença foi considerada a 

segunda epidemia da Ásia, África e América Latina e em 1993 foi declarada uma emergência 

global pela OMS1. Dos anos 90 até 2012, a prevalência de TB obteve queda global de 37%. 

Apesar disso, o alvo de redução de 50% até o ano de 2015 estabelecido pela OMS está longe 

de ser atingido, segundo dado da própria organização2. 

Atualmente, o Brasil está entre os 22 países com maior incidência de TB e é o 17º em número 

de casos3.  A Bahia é o terceiro estado brasileiro em número absoluto de casos e o décimo 

entre os maiores coeficientes de incidência da doença no país4.  

O controle da co-infecção HIV/TB representa um desafio para a saúde pública, visto que, 

apesar da existência de diagnóstico e tratamento disponíveis, a TB é responsável por mais de 

um quarto das mortes nos indivíduos com aids no mundo5 e cerca de 43% dos pacientes 

coinfectados apresentam resistência a tuberculostáticos6.  

A coinfecção é mais frequente nas regiões com alta prevalência de TB. No final da década de 

90, o risco relativo desta coinfecção na América Latina foi aproximadamente três vezes 

superior ao dos Estados Unidos, onde a prevalência de HIV era 11% entre indivíduos com 

TB7. No Brasil, a prevalência de infecção pelo HIV é de 20% entre pacientes infectados pelo 

M. tuberculosis8. Na Bahia, em 2007, 8,8% dos pacientes internados por TB em hospital de 

referência estavam infectados pelo HIV9.   

Aids e TB são doenças de notificação obrigatória e o Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação (Sinan) é o órgão responsável pela coleta e processamento das fichas individuais 

de notificação e acompanhamento10. O preenchimento adequado dos campos destas fichas 

(completude) é essencial para acompanhar a dinâmica da doença e definir prioridades de 

intervenção11.  A falta de troca de dados entre os programas de aids e TB pode contribuir para 

desfechos desfavoráveis, como a mortalidade, que alcança níveis superiores a 50% na 

coinfecção12.  

Objetivando descentralizar e agilizar a assistência aos casos mais graves de TB (reações 

adversas ou resistência aos tuberculostáticos e co-morbidades como diabetes, hepatites e 

HIV/aids), o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) modificou em 2009 os 

critérios para priorização de municípios. Os critérios atuais incluem as capitais, cidades com 

população maior ou igual a 100.000 habitantes, com taxa de incidência de TB superior a 80% 
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da taxa nacional e com taxa de mortalidade por TB superior à taxa nacional13. Atualmente 

existem 181 municípios prioritários no Brasil, dos quais 11 estão localizados na Bahia4.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a completude das fichas de notificação de Tuberculose em 

indivíduos com HIV/AIDS nos municípios prioritários para controle de TB na Bahia.  

 

2 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, cujos dados foram coletados nos relatórios do Sinan 

(http://tabnet.datasus.gov.br), abrangendo dez anos (janeiro de 2001 a dezembro de 2010). A 

amostra foi representada por todos os municípios prioritários do estado da Bahia: Camaçari, 

Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, 

Paulo Afonso e Barreiras, além da capital Salvador4. Os dados foram coletados por três 

estudantes de iniciação científica previamente capacitados e supervisionados pelos 

pesquisadores. 

Foi analisada a completude dos campos HIV e aids em todas as fichas de notificação de TB 

no período do estudo. Adicionalmente, foram avaliadas outras sete variáveis relacionadas à 

coinfecção: baciloscopias do escarro (1ª, 2ª, do 2º mês e do 6º mês), cultura do escarro, forma 

clínica de tuberculose e situação de encerramento. 

A análise da completude baseou-se na classificação do Sinan para avaliação qualitativa: 

categoria 1 quando há 0 a 25% de completude; categoria 2 entre 25,1% e 50%; categoria 3 

entre 50,1% e 75% e categoria 4 para completude entre 75,1% e 100%14. A classificação 

anteriormente proposta pelo Sinan categorizava como excelente o preenchimento acima de 

90% dos campos, regular entre 70 e 89% e ruim abaixo de 70%15. Os campos 

“ignorados”/”em branco” foram considerados dados incompletos e excluídos.   

 

3 RESULTADOS 

 

Nos dez anos do estudo, houve 44.952 notificações de TB nos municípios avaliados, 

correspondendo a 59,7% do total de notificações do agravo no estado (75.246) no período. 

Salvador teve o maior número absoluto de notificações (33.987), seguida por Feira de Santana 

(2.519), Itabuna (1.740) e Ilhéus (1.417). 

A tabela I demonstra a completude das fichas de notificação de tuberculose quanto às 

variáveis HIV e aids. Para o campo HIV, o percentual de preenchimento variou de 64,7% 
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(Jequié) a 95,6% (Feira de Santana). Jequié e Itabuna foram classificadas como categoria 3 e 

os demais municípios como categoria 4. O percentual dos campos preenchidos como “em 

andamento” ou “não realizado” somaram mais de 57% em todos os municípios avaliados, 

variando de 57,2% em Porto Seguro a 89,6% em Itabuna. Feira de Santana, o município com 

maior completude para HIV, foi o que teve maior percentual de “não realizado” (84,5%). 

Quanto aos casos positivos, somaram 2.025, representando 4,5% das notificações do período 

(44.952). 

No que se refere à variável aids, a completude ficou abaixo de 50% em todos os municípios, 

variando de 10,1% (Barreiras) a 40,6% (Lauro de Freitas). Sete municípios foram 

classificados como categoria 1: Barreiras (10,1%), Ilhéus (13,5%), Itabuna (17,5%), Jequié 

(15,4), Porto Seguro (23,4%), Salvador (23,6%) e Teixeira de Freitas (17,5%), estando os 

demais classificados na categoria 2. 

A tabela II apresenta a completude das variáveis relacionadas à coinfecção HIV/TB: As 

variáveis 1ª baciloscopia e forma clínica obtiveram 100% de completude (categoria 4) em 

todos os municípios avaliados. A 2ª baciloscopia ficou na categoria 2 em sete dos onze 

municípios e na categoria 4 apenas um, estando os demais na categoria 3. As menores 

completudes para as baciloscopias do 2º e do 6º mês foram em Teixeira de Freitas (29,2% e 

16,7% respectivamente) e as maiores em Feira de Santana (89,2% e 79,7%). A situação de 

encerramento foi classificada como categoria 4 para nove municípios, estando os outros dois 

na categoria 3.  

Na tabela 3 está descrita a completude das variáveis relacionadas aos pacientes com aids/TB: 

a completude da 1ª baciloscopia ficou nas categorias 2, 3 e 4 para, respectivamente, 2, 6 e 3 

municípios; para a 2ª baciloscopia, dois municípios obtiveram completude 3 (Barreiras e 

Paulo Afonso) estando os demais nas categorias 1 e 2. Em todos os municípios, as 

baciloscopias do 2º e do 6º mês e a cultura do escarro ficaram nas categorias 1 e 2. Para a 

variável forma clínica todos os municípios alcançaram completude 4 e para situação de 

encerramento, apenas Salvador ficou na categoria 3, enquanto os demais municípios foram 

categoria 4.  

 

4 DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados evidenciam que a completude dos campos HIV e aids nas fichas 

de notificação de TB ainda está aquém do desejado pelas autoridades sanitárias do país.  
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A necessidade de melhorar o acesso à testagem para HIV em indivíduos com tuberculose tem 

sido descrita na literatura. Sanchez et al16 avaliando o desfecho clínico de TB em indivíduos 

com e sem HIV, relataram que a sorologia para HIV não estava disponível para 32% dos 

casos de TB notificados no Brasil entre 2003 e 2008. Ainda neste estudo o risco de desfecho 

desfavorável foi três vezes maior em pacientes positivos para HIV comparado aos 

soronegativos, com risco intermediário no grupo que não realizou a sorologia, sugerindo a 

possibilidade de indivíduos soropositivos não diagnosticados. No presente trabalho, também 

se identificou que, apesar da completude do campo HIV estar nas categorias 3 e 4, mais da 

metade das fichas estavam preenchidas como “não realizado” ou “em andamento” em todos 

os municípios avaliados no período. A não realização dos testes contraria a recomendação do 

Ministério da Saúde para a testagem em todos os pacientes com TB17, comprometendo a 

assistência e dificultando o planejamento de ações preventivas e de controle do agravo. O alto 

percentual de preenchimento como “em andamento” pode ser explicado pela demora na 

liberação dos resultados e ausência de atualização dos dados pelas Secretarias Municipais da 

Saúde, devendo ser tomadas as providencias cabíveis para correção destes entraves.  Destaca-

se que o teste para HIV e a disponibilização de terapia antirretroviral em indivíduos 

coinfectados com TB são consideradas prioridades pela OMS para controle desta doença2.  

A técnica de linkage que diz respeito ao relacionamento de registros é uma alternativa que 

possibilita a recuperação de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o Sistema 

de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos 

CD4+/CD8+ e Carga Viral, o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos e o 

Sinan/aids18. A divulgação desta técnica e o treinamento dos profissionais de vigilância 

epidemiológica são necessários para a melhoria da completude de dados do SINAN. 

A completude para aids ficou abaixo de 50% em todos os municípios avaliados. A diferença 

de completude entre as variáveis HIV e aids pode estar relacionada às diretrizes para 

preenchimento das fichas19: preencher o campo HIV é obrigatório para que a notificação seja 

lançada no banco de dados do Sinan, enquanto o campo aids é de preenchimento essencial (o 

não preenchimento prejudica o desenvolvimento de ações específicas para a coinfecção, mas 

não impede o registro da notificação).  

Da mesma forma pode ser explicada a completude 4 para a forma clínica (preenchimento 

obrigatório) nos pacientes com aids/TB em todos os municípios. O campo situação de 

encerramento, apesar de ser de preenchimento essencial, teve completude 4 na quase 

totalidade (10/11) provavelmente pela sua importância para a definição da eficácia e da 
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qualidade das ações do PNCT do município, principalmente no que se refere à coinfecção 

HIV/TB. Importa ressaltar que esta coinfecção é considerada um dos principais fatores para a 

resistência aos tuberculostáticos17, o que tem se configurado num grave problema em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

A escassez de informações em todos os campos com baixa completude pode estar ainda 

relacionada ao conceito errôneo de alguns profissionais da saúde, de que as fichas de 

notificação representam uma questão meramente burocrática, sem impacto sobre o panorama 

da saúde20. É importante salientar que este estudo tem limitações por utilizar dados 

secundários com provável retardo na atualização pelas Secretarias Municipais da Saúde. 

Também não permitiu conhecer a prevalência da coinfecção, em virtude da baixa realização 

de sorologias. Entretanto, os resultados obtidos são relevantes, pelo pioneirismo em avaliar os 

municípios prioritários da Bahia em uma década de notificações de TB. O conhecimento 

destes resultados poderá desencadear ações para reversão do cenário atual. 
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Tabela I- Completude das variáveis HIV e AIDS, estado da Bahia. Período: Janeiro 2001 - Dezembro 2010.  

 

Município notificações HIV  AIDS 

  Completude 

n (%) 

Positivo 

n (%) 

Negativo 

n (%) 

Em andamento  

n (%) 

Não Realizado 

n (%) 

 Completude 

n (%) 

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Barreiras 571 510 (89,3) 12 (2,1) 209 (36,60) 61 (10,7) 289 (50,6)  58 (10,1) 11 (1,9) 47 (8,2) 

Camaçari 1.070 955 (89,2) 27 (2,5) 241 (22,52) 112 (10,5) 687 (64,2)  309 (28,9) 21 (2) 288 (26,9) 

Feira de 

Santana 

2.519 2.408 (95,59) 74 (2,9) 206 (8,2) 111 (4,41) 2.128 (84,5)  722 (28,6) 61 (2,4) 661 (26,2) 

Ilhéus 1.417 1.261 (88,99) 45 (3,17) 217 (15,3) 156 (11,0) 999 (70,5)  192 (13,5) 34 (2,4) 158 (11,1) 

Itabuna 1.740 1.302 (74,8) 46 (2,6) 136 (7,8) 438 (25,2) 1.120 (64,4)  305 (17,5) 31 (2,8) 274 (14,7) 

Jequié 911 589 (64,7) 26 (2,9) 225 (24,70) 319 (35,0) 338 (37,1)  140 (15,4) 11 (1,2) 129 (14,2) 

Lauro de 

Freitas 

556 479 (86,2) 18 (3,2) 159 (28,60) 74 (13,3) 302 (54,3)  226 (40,6) 16 (2,9) 210 (37,7) 

Paulo 

Afonso 

436 404 (92,7) 8 (1,8) 82 (18,8) 32 (7,3) 314 (72,0)  121 (27,9) 6 (1,4) 116 (26,5) 

Porto 

Seguro 

753 577 (76,6) 50 (6,6) 271 (35,99) 175 (23,2) 256 (34,0)  176 (23,4) 34 (2,5) 142 (20,9) 

Salvador 33.987 27.176 

(79,99) 

1.695 

(4,99) 

3.439 (10,1) 6.713 (19,8) 22.042 (64, 9)  8.008 (23,6) 1.497 (4,4) 6.517 (19,2) 

Teixeira de 

Freitas 

992 790 (79,64) 24 (2,4) 185 (18,65) 201 (20,26) 581 (58,57)  174 (17,5) 26 (9,2) 148 (8,3) 
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Tabela II - Completude das variáveis baciloscopias, cultura do escarro, forma clínica e situação de encerramento nos indivíduos coinfectados 

TB/HIV, estado da Bahia. Período: Janeiro 2001 - Dezembro 2010. 

Indivíduos com HIV/TB 

(n) 

Completude 

n (%) 

 1ª 

baciloscopia 

2ª 

baciloscopia 

Baciloscopia do 

2º mês 

Baciloscopia do 

6º mês 

Cultura do 

escarro 

Forma 

clínica 

Situação de 

encerramento 

Barreiras (12) 12 (100) 10 (83,3) 10 (83,3) 8 (66,7) 12 (100) 12 (100) 12 (100) 

Camaçari (27) 27 (100) 14 (51,9) 22 (81,5) 17 (62,96) 25 (92,59) 27 (100) 26 (96,3) 

Feira de Santana (74) 74 (100) 35 (47,3) 66 (89,2) 59 (79,7) 72 (97,3) 74 (100) 71 (95,95) 

Ilhéus (45) 45 (100) 20 (44,4) 32 (71,11) 24 (53,33) 36 (80,00) 45 (100) 45 (100) 

Itabuna (46) 46 (100) 22 (47,8) 38 (82,6) 31 (67,4) 42 (91,3) 46 (100) 45 (97,8) 

Jequié (26) 26 (100) 8 (30,8) 23 (88,5) 16 (61,5) 25 (96,2) 26 (100) 26 (100) 

Lauro de Freitas (18) 18 (100) 11 (61,1) 7 (38,4) 6 (33,3) 13 (72,2) 18 (100) 17 (94,4) 

Paulo Afonso (8) 8 (100) 6 (75,0) 5 (62,5) 4 (50,00) 8 (100) 8 (100) 8 (100) 

Porto Seguro (50) 50 (100) 21 (42,0) 20 (40,00) 14 (28,00) 46 (92,00) 50 (100) 50 (100) 

Salvador (1.695) 1.695 (100) 799 (47,1) 664 (39,2) 572 (33,8) 1.247 (73,6) 1.695 (100) 1.162 (68,6) 

Teixeira de Freitas (24) 24 (100) 11 (45,8) 7 (29,2) 4 (16,7) 24 (100) 24 (100) 18 (75,0) 
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Tabela III - Completude das variáveis baciloscopias, cultura do escarro, forma clínica e situação de encerramento nos indivíduos com TB e 

AIDS, estado da Bahia. Período: Janeiro 2001 - Dezembro 2010. 

Indivíduos com 

AIDS/TB 

(n) 

Completude n (%) 

 1ª 

baciloscopia 

2ª 

baciloscopia 

Baciloscopia do 

2º mês 

Baciloscopia do 

6º mês 

Cultura do 

escarro 

Forma clínica Situação de 

encerramento 

Barreiras (11) 8 (72,7) 6 (54,5) 5 (45,4) 5 (45,4) 4 (45,4) 11 (100) 11 (100) 

Camaçari (21) 17 (80,9) 7 (33,3) 6 (28,6) 5 (23,8) 5 (23,8) 21 (100) 21 (100) 

Feira de Santana (61) 25 (41) 14 (22,9) 7 (11,5) 5 (8,2) 5 (8,2) 61 (100) 58 (95,1) 

Ilhéus (34) 23 (67,3) 10 (29,4) 10 (29,4) 8 (23,5) 8 (23,5) 34 (100) 34 (100) 

Itabuna (31) 18 (58) 8 (25,8) 8 (25,8) 1 (3,2) 1 (3,2) 31 (100) 30 (96,8) 

Jequié (11) 6 (54,5) 3 (27,3) 4 (36,7) 3 (27,3) 3 (27,3) 11 (100) 11 (100) 

Lauro de Freitas (16) 14 (87,5) 8 (50) 3 (18,7) 3 (18,7) 3 (18,7) 16 (100) 15 (93,7) 

Paulo Afonso (6) 5 (83,3) 4 (66,7) 0 (0) 1 (16,7) 1 (16,7) 6 (100) 6 (100) 

Porto Seguro (34) 17 (50) 4 (11,8) 9 (26,5) 9 (26,5) 9 (26,5) 34 (100) 34 (100) 

Salvador (1.497) 985 (65,8) 370 (24,7) 165 (11) 106 (7,1) 106 (7,1) 1.497 (100) 1.008 (63,3) 

Teixeira de Freitas (26) 15 (57,7) 2 (7,7) 7 (26,9) 3 (11,5) 3 (11,5) 26 (100) 20 (76,9) 

 


