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SILVA, J. D. P. Coinfecção TUBERCULOSE/HIV em idosos no Brasil, 2020. Dissertação
(Mestrado em Enfermagem) – Curso de Pós-Graduação em Enfermagem, UFMT, Cuiabá. 59 p.
Orientadora: Dra Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo.

RESUMO
Introdução: a coinfecção TB/HIV tem aumentado nos idosos e tem sido um grande desafio para
a saúde global. Objetivo: analisar a tendência temporal da incidência de coinfecção TB/HIV em
idosos no Brasil e regiões, no período de 2008 a 2018. Método: estudo ecológico, de série
temporal, realizado no período de 2008 a 2018, com todos os casos novos de idosos com TB e
teste positivo para HIV, a partir de informações extraídas do SINAN. Para análise dos dados,
utilizou-se o método Prais-Winsten, com intervalo de confiança de 95% e valor de p < 0,05. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Saúde da UFMT, sob o Parecer
3.717.889, de 21 de novembro de 2019. Resultados: na análise temporal da incidência, o Brasil
apresentou tendência estável (VPA 2,1) e as regiões Sudeste tendência decrescente (VPA -2,15),
Nordeste e Norte tendências crescentes (VPA 9,92; VPA 10,18, respectivamente) e Sul e CentroOeste tendências estáveis (VPA 0,17; VPA 4,81 respectivamente). No Brasil e nas regiões, a
proporção de testagem para o HIV mostrou tendências crescentes: Brasil (VPA 12,82), Norte
(VPA 20,46), Nordeste (VPA 17,85), Sudeste (VPA 10,29), Sul (VPA 7,11) e Centro-Oeste
(VPA 6,10). Dos 3213 casos novos de coinfecção TB/HIV notificados no período estudado, a
maior parte (68,66%) foi do sexo masculino, 78,74% na faixa etária de 60 a 69 anos, 29,35% com
ensino fundamental incompleto e raça parda (38,93%). Quanto à forma clínica, a maioria
(72,70%) foi do tipo pulmonar. Em relação ao uso de antirretroviral, a maioria (71,59%) constava
como ignorado/branco. Conclusão: a incidência da coinfecção TB/HIV na população idosa
estudada apresentou tendência estável no Brasil, porém foi decrescente na região Sudeste,
crescente nas regiões Norte e Nordeste e estável nas regiões Centro-Oeste e Sul. Os resultados
sugerem necessidade de melhoria na atenção à saúde dos idosos, principalmente das regiões
Norte e Nordeste.
PALAVRAS-CHAVE: Coinfecção; Tuberculose; HIV; Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida; Estudos de Séries Temporais; Idoso.
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SILVA, J. D. P. TUBERCULOSIS/HIV co-infection in the elderly in Brazil, 2020. Dissertation
(Master in Nursing) – Postgraduate Course in Nursing, UFMT, Cuiabá. 59 p.
Orientadora: Dra Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo.

ABSTRACT
Introduction: TB / HIV co-infection has increased in the elderly and has been a major challenge
for global health. Objective: to analyze the temporal trend of the incidence of TB / HIV
coinfection in elderly people in Brazil and regions, from 2008 to 2018. Method: ecological
study, of time series, carried out from 2008 to 2018, with all new cases of elderly with TB and
positive HIV test, based on information extracted from SINAN. For data analysis, the PraisWinsten method was used, with a 95% confidence interval and p value< 0.05. The research was
approved by the UFMT Research and Health Ethics Committee, under Opinion 3,717,889, of
November 21, 2019. Results: in the temporal analysis of the incidence, Brazil showed a stable
trend (VPA 2.1) and the Southeast regions decreasing trend (VPA -2.15), Northeast and North
increasing trends (VPA 9.92; VPA 10.18, respectively) and South and Midwest stable trends
(VPA 0.17; VPA 4.81 respectively) . In Brazil and in the regions, the proportion of HIV testing
showed growing trends: Brazil (VPA 12.82), North (VPA 20.46), Northeast (VPA 17.85),
Southeast (VPA 10.29), South (VPA 7.11) and Midwest (VPA 6.10). Of the 3213 new cases of
TB / HIV co-infection reported during the study period, the majority (68.66%) were male,
78.74% in the 60 to 69 age group, 29.35% with incomplete primary education and brown race
(38.93%). As for the clinical form, the majority (72.70%) was of the pulmonary type. Regarding
the use of antiretroviral drugs, most (71.59%) were ignored / white. Conclusion: the incidence of
TB / HIV co-infection in the elderly population studied showed a stable trend in Brazil, but it was
decreasing in the Southeast, increasing in the North and Northeast and stable in the Midwest and
South. The results suggest the need for improvement in care health of the elderly, especially in
the North and Northeast regions.
KEYWORDS: Coinfection; Tuberculosis; HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Time
Series Studies; Aged.

7

SILVA, J. D. P. TUBERCULOSIS / coinfección por VIH en ancianos en Brasil, 2020.
Disertación (Máster en enfermería) – Postgrado en Enfermería, UFMT, Cuiabá. 59 p.
Orientadora: Dra Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo.

RESUMÉN
Introducción: la coinfección TB / VIH ha aumentado en los ancianos y ha sido un gran desafío
para la salud mundial. Objetivo: analizar la tendencia temporal de la incidencia de coinfección
TB / VIH en personas mayores en Brasil y regiones, en el período de 2008 a 2018. Método:
estudio ecológico, de series de tiempo, realizado en el período de 2008 a 2018, con todos los
casos nuevos de ancianos con TB y prueba de VIH positiva, basada en información extraída de
SINAN. Para el análisis de los datos, se utilizó el método Prais-Winsten, con un intervalo de
confianza del 95% y un valor de p< 0,05. La investigación fue aprobada por el Comité de
Investigación y Ética en Salud de la UFMT, bajo la Opinión 3,717,889, del 21 de noviembre de
2019. Resultados: en el análisis temporal de la incidencia, Brasil mostró una tendencia estable
(VPA 2.1) y el Tendencia decreciente de las regiones del sudeste (VPA -2.15), tendencias
crecientes del noreste y norte (VPA 9.92; VPA 10.18, respectivamente) y tendencias estables del
sur y medio oeste (VPA 0.17; VPA 4.81 respectivamente) . En Brasil y en las regiones, la
proporción de pruebas de VIH mostró tendencias crecientes: Brasil (VPA 12.82), Norte (VPA
20.46), Noreste (VPA 17.85), Sureste (VPA 10.29), Sur (VPA 7.11) y Medio Oeste (VPA 6.10).
De los 3213 nuevos casos de coinfección TB / VIH reportados durante el período de estudio, la
mayoría (68.66%) eran hombres, 78.74% en el grupo de edad de 60 a 69 años, 29.35% con
educación primaria incompleta y raza marrón (38.93%). En cuanto a la forma clínica, la mayoría
(72.70%) era del tipo pulmonar. Con respecto al uso de medicamentos antirretrovirales, la
mayoría (71.59%) fueron ignorados / blancos. Conclusión: la incidencia de coinfección por TB /
VIH en la población de edad avanzada estudiada mostró una tendencia estable en Brasil, sin
embargo, disminuyó en el sudeste, aumentó en el norte y noreste y estable en el medio oeste y el
sur. Los resultados sugieren la necesidad de mejorar la atención salud de los ancianos,
especialmente en las regiones del norte y noreste.
PALABRAS-CLAVE: Coinfección; Tuberculosis; VIH; Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida; Estudios de series de tiempo; Ancianos.
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PARTE I – PROJETO DE PESQUISA

1 INTRODUÇÃO
1.1 Coinfecção TB/HIV

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, de suscetibilidade universal, que
tem como principal agente etiológico o Mycobacterium Tuberculosis. Ela é uma doença milenar,
que se configura como um dos principais problemas de saúde global. A doença é transmitida por
meio de gotículas aéreas expelidas pela tosse, espirro ou fala de indivíduos com TB ativa. Ela
afeta principalmente os pulmões (TB pulmonar), mas pode afetar outros locais, como pericárdio,
ossos, rins, olhos e peritônio (TB extrapulmonar) (BRASIL, 2019a).
O diagnóstico da TB ocorre por meio da baciloscopia direta, teste rápido molecular para
TB, cultura para micobactéria com identificação de espécie, teste de sensibilidade,
histopatológico, adenosina deaminase, radiografia de tórax e prova tuberculínica. A TB tem cura,
desde que o regime terapêutico ocorra adequadamente (BRASIL, 2019a).
Há tempo, governos e sociedade têm se preocupado em elaborar e implementar políticas
públicas que favoreçam o controle e a erradicação da TB. Destacam-se os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) (2000-2015) estabelecidos pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e a Estratégia Stop TB pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (2006-2015).
Essas estratégias foram desenvolvidas com a finalidade de reduzir a prevalência, incidência e
mortalidade de TB pela metade até 2015 (OMS, 2015). Depois disso, foram elaborados os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Estratégia do Fim da TB (End TB) para o
período de 2016 – 2035, com o propósito de erradicar a epidemia global da TB até 2035 (OMS,
2017).
Mundialmente, a TB representa uma das 10 principais causas de óbitos em adultos e, a
cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas são acometidas nas populações (OMS, 2017). No
Brasil, apesar de ter havido uma queda na incidência de TB desde 2009, em 2018 foram
notificados 72.788 casos novos de TB, o que corresponde à incidência de 34,8 casos/100.000 hab.
(BRASIL, 2019b).
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Segundo a OMS, uma proporção de 5-15% de 1,7 bilhão de pessoas desenvolverá TB
ativa ao longo da vida (OMS, 2017). Isso depende de fatores “relacionados à virulência e
patogenia do bacilo, à proximidade e tempo de permanência em ambientes com pessoas
infectadas e à competência imunológica do indivíduo” (BRASIL, 2019a, p. 327). Nesse último
fator, pessoas menores de 2 ou maiores de 60 anos, desnutrição, tratamento imunossupressor
(BRASIL, 2019a), tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas que deprimem o sistema
imunológico, como o diabetes e o vírus da imunodeficiência humana (HIV), favorecem o
desenvolvimento do bacilo, tornando a TB ativa (OMS, 2017).
O HIV provocou mudanças no perfil epidemiológico da TB, ocasionando complicações
no seu diagnóstico e tratamento (NARENDRAN; SWAMINATHAN, 2016). O aumento do risco
de pessoas vivendo com HIV (PVHIV) adquirir a TB é 28 vezes maior quando comparado às
pessoas não infectadas (BRASIL, 2019a).
Dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) mostram
que dos 10 milhões de casos novos de TB no mundo, no ano de 2017, 9% correspondiam a
pessoas com coinfecção TB/HIV (UNAIDS, 2018). Em países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, a TB é a principal infecção associada ao HIV e representa a principal causa de
óbitos em PVHIV, sendo responsável por 1 a cada 3 mortes entre elas (UNAIDS, 2018).
No Brasil, dos 69.509 casos novos de TB notificados no ano de 2016, 9,4% tinham
coinfecção TB/HIV (BRASIL, 2017a), taxa superior à mundial. Essa alta taxa fez com que o
Brasil entrasse para lista dos 30 países com alta carga de coinfecção TB/HIV (OMS, 2016),
ocupando a 19ª posição (BRASIL, 2019c).
O diagnóstico tardio tanto da TB como do HIV acarreta o aumento da mortalidade das
pessoas com coinfecção TB/HIV (BRASIL, 2017a; MIRANDA, 2009). Estima-se que 49% dos
indivíduos coinfectados desconhecem a coinfecção TB/HIV (UNAIDS, 2018). Em um estudo, a
prevalência do diagnóstico tardio do HIV foi de 72,6%, estando associado a pessoas mais velhas,
aqueles que foram diagnosticados inesperadamente enquanto procuravam outra atenção médica,
ausência de percepção de risco e pacientes com perda de peso inexplicada e febre prolongada
(SE‐YING et al., 2015).
O impacto da coinfecção TB/HIV é grande para o paciente. Decorrente do tratamento da
coinfecção, os indivíduos podem sofrer complicações provenientes de interações medicamentosas
e reações adversas, como confusão mental, depressão, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade
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(BRASIL, 2018a), assim como resistência a medicamentos (NARENDRAN; SWAMINATHAN,
2016). Além disso, devido à reconstituição imune promovida pela terapia antirretroviral (TARV),
pode ocorrer uma resposta imunológica exacerbada, que resulta de infecções preexistentes
(fúngicas, virais e bacterianas, além de neoplasias e doenças autoimunes) que podem piorar
durante a terapia (BRASIL, 2018a).
A qualidade de vida (QV) de pessoas com coinfecção TB/HIV igualmente pode ser
afetada. Estudo que descreveu a QV de indivíduos coinfectados apontou resultados mais baixos
nos domínios físico, psicológico, nível de independência e relações sociais quando comparados
com indivíduos sem coinfecção (NEVES et al., 2012). Outro estudo, que analisou a associação
entre QV e suporte social dos indivíduos com coinfecção, mostrou que há associação entre os
apoios instrumental e emocional e a QV daquelas pessoas (NEVES et al., 2018). Da mesma
forma, em uma outra pesquisa, verificou-se que a coinfecção TB/HIV impacta a vida das PVHIV
no âmbito sexual, do trabalho, social e comportamental (mudanças nos hábitos de vida e
isolamento social) (LEMOS et al., 2012). Para as PVHIV coinfectadas com TB, essa condição
ocasiona sofrimento e medo decorrente do preconceito (SILVA et al., 2015).
Em uma revisão sistemática que resumiu os custos do diagnóstico e tratamento da
coinfecção TB/HIV, verificou-se que seu ônus econômico é alto quando comparado com a TB,
podendo estar associado a maiores taxas de recaídas, internações e efeitos colaterais durante o
tratamento da coinfecção (SIQUEIRA-FILHA et al., 2018a).
No Brasil, estudo que estimou os custos das PVHIV com ou sem TB, desde a fase
sintomática até o primeiro ano de tratamento, mostrou que nos casos de coinfecção os custos
foram mais altos nos atendimentos ambulatoriais, emergenciais, internação e pré-diagnóstico,
representando carga maior para o sistema de saúde (SIQUEIRA-FILHA et al., 2018b). Outra
pesquisa que avaliou os custos diretos e indiretos da coinfecção TB/HIV e TB latente
(LTB)/HIV, a partir da perspectiva do paciente, demonstrou que, comparados com a LTB/HIV,
os custos da coinfecção TB/HIV são maiores (US $ 166 contra US $ 1429) (SIQUEIRA-FILHA
et al., 2018c).
Estudos sobre a coinfecção TB/HIV têm sido realizados no mundo, principalmente na
África e Ásia, com todas as faixas etárias, tendo como foco a prevalência, incidência e
mortalidade da coinfecção (ADHIKARI et al., 2019; AHMED et al., 2018; ALIYU et al., 2018;
AUNG et al., 2019; BAJEMA et al., 2019; KAPADIYA et al., 2018; NEGUSSIE et al., 2018;
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OKONKO et al., 2018; TSHITENGE; OGUNBANJO; CITEYA, 2018; WA ILUNGA et al.,
2018; YONG-JIA et al., 2018).
Revisão sistemática que teve como objetivo melhorar o entendimento sobre a carga de
coinfecção TB/HIV entre os migrantes na Europa em 27 estudos, entre o período de 2000 e 2016,
mostrou que a prevalência da coinfecção e o risco de contraí-la é maior entre os migrantes
quando comparados aos não migrantes. Além disso, os migrantes são mais propensos a resultados
de tratamento mal sucedidos, morte e TB resistente a medicamentos (TAVARES et al., 2017).
Em outra revisão sistemática, realizada com 30 estudos publicados no período entre
1995 e 2017, para verificar a taxa da coinfecção TB/HIV na Etiópia, mostrou uma variação na
prevalência de 6 a 52,1% (TEWELDEMEDHIN et al., 2018). Outro estudo de revisão sistemática
analisou, em 21 estudos publicados no período de 2007 a 2016, a prevalência da coinfecção
TB/HIV. Os autores encontraram uma taxa de 25,59% e baixas contagens de grupamento de
diferenciação 4 (CD4) e estágio clínico avançado do HIV como fatores associados (TESFAYE et
al., 2018).
No Brasil, nos últimos cinco anos, os estudos acerca da coinfecção TB/HIV
concentraram-se na região Sudeste. A maior parte dos objetivos consistiu em analisar a
prevalência e incidência da doença (CASTRIGHINI et al., 2017; PEREIRA et al., 2018;
FERREIRA; SOUZA; MOTTA, 2019; GASPAR et al., 2016; MAGNO et al., 2017), mortalidade
(ESCADA et al., 2017; FERREIRA et al., 2018; LIMA et al., 2016; PECEGO et al., 2016;
ROSSETTO et al., 2019; SARACENI et al., 2018; SILVA et al., 2018) e perfil epidemiológico
(CASTRO et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2018).
Quanto ao perfil epidemiológico, estudos mostram que há maior prevalência e
incidência da coinfecção TB/HIV no sexo masculino e adultos (BAJEMA et al., 2019;
CASTRIGHINI et al., 2017; CASTRO et al., 2019; FAREZ et al., 2017; FERREIRA et al., 2018;
FERREIRA; SOUZA; MOTTA, 2019; KOUR et al., 2018; NANDAR et al., 2017; OKONKO et
al., 2018; OLIVEIRA et al., 2018; PLATA-CASAS; GUTIERREZ-LESMES; HERRÁNFALLA, 2018; RUIZ et al., 2018; SARACENI et al., 2018; SILVA et al., 2018; TSHITENGE;
OGUNBANJO; CITEYA, 2018; YONG-JIA et al., 2018; YUJIA et al., 2017; ZHEZHE et al.,
2017).
Embora os estudos sobre coinfecção TB/HIV mostrem que a doença é mais frequente
em adultos jovens, estudos de tendência temporal têm evidenciado aumento da prevalência,
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incidência e mortalidade em pessoas mais velhas (GASPAR et al., 2016; LIMA et al., 2016;
METCALFE et al., 2013; WINTER et al., 2018).

1.2 Estudos de tendência temporal da coinfecção TB/HIV

Estudos internacionais que analisaram a tendência temporal tiveram como foco a
proporção (AHMED et al., 2007; WINTER et al., 2018), incidência (CAMONI et al., 2013;
METCALFE et al., 2013; NANDAR et al., 2018; RODWELL et al., 2010; WANG et al., 2016;
YUEN et al., 2014) e mortalidade (HARR et al., 2007) da coinfecção TB/HIV, e a análise
concentrou-se na população em geral. Um estudo desenvolvido na Inglaterra e País de Gales em
indivíduos com 15 anos ou mais idade, com objetivo de estimar a proporção de coinfecção entre
1999 e 2003, mostrou uma tendência crescente de 3,1% para 8,3% (AHMED et al., 2007). Outro
estudo também desenvolvido na Inglaterra e País de Gales com a Irlanda do Norte na faixa etária
de ≥ 15 anos, que igualmente objetivou descrever as tendências temporais da proporção de
coinfecção no período de 2000 a 2014, apresentou uma tendência decrescente de 3,8% para 3,2%
(WINTER et al., 2018).
Na Holanda, estudo que analisou a tendência da proporção de mortalidade por coinfecção
entre 1993 e 2001, de 0 a ≥45 anos de idade, teve como resultado uma diminuição ao longo do
tempo de 22,9% para 11,8% (HARR et al., 2007).
A incidência da coinfecção TB/HIV na Califórnia, Estados Unidos da América (EUA),
entre 1993 e 2008, apresentou diminuição de 437 casos/100.000 hab. para 126/100.000 hab.
(METCALFE et al., 2013). Já em San Diego, no período de 1993 a 2007, na faixa etária de <20 a
≥ 50 anos, houve uma diminuição de 1,23/100.000 hab. para 0,87/100.000 hab., porém não foi
uma tendência significativa (RODWELL et al., 2010).
Na Itália, estudo que objetivou descrever a tendência da incidência da coinfecção no
período de 1993 a 2010, de ≤33 a ≥39 anos de idade, apontou uma diminuição de 0,67/100.000
hab. para 0,15/100.000 hab. (CAMONI et al., 2013). Já no Quênia, ao estimar a incidência da
coinfecção entre 1998 e 2012, em indivíduos de 15 a 64 anos de idade, notou-se aumento entre
1998 e 2004, estabilidade até 2007 de 2,75/100.000 hab., depois uma queda para 1,96/100.000
hab. em 2012 (YUEN et al., 2014).
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Em outra pesquisa desenvolvida na China, no período de 2007 a 2013, de 0 a >60 anos de
idade, as taxas de incidência tenderam a aumentar de 0,73/100.000 hab. para 1,98/100.000 hab.
(WANG et al., 2016). Em Cingapura, estudo que descreveu as características demográficas e
clínicas da coinfecção, no período de 2000 a 2014, teve taxa de incidência de 1,65 por 100
pessoas-ano, e a proporção da coinfecção foi mais alta em 2001, com 24,1%, e depois diminuiu
continuamente para 5,9% em 2014 (NANDAR et al., 2018).
No Brasil, estudo de tendência temporal da coinfecção TB/HIV desenvolvido em São José
do Rio Preto, que analisou os indicadores epidemiológicos da coinfecção no período de 1998 a
2006, entre 18 e ≥45 anos de idade, identificou aumento na incidência da coinfecção de
9,9/100.000 hab. em 1998 para 12,6/100.000 hab. em 2000. Contudo, ocorreu uma queda nos
anos seguintes, atingindo 5,1/100.000 hab. em 2006 (SANTOS et al., 2009).
Os estudos que analisaram a tendência temporal da coinfecção TB/HIV com dados
consolidados do Brasil são escassos. Em um deles, os autores analisaram a tendência temporal da
incidência da coinfecção no Brasil, nas Américas e mundo, no período de 1990 a 2010, e
mostraram tendência decrescente no Brasil (de 84/100.000 hab. para 43/100.000 hab.), nas
Américas (de 58/100.000 hab. para 29/100.000 hab.) e no mundo (de 144/100.000 hab. para
128/100.000 hab.) (GUIMARÃES et al., 2012).
Outro estudo analisou a tendência temporal da mortalidade relacionada à coinfecção no
Brasil, no período de 2000 a 2011, na faixa etária de 0 a ≥ 70 anos, e encontrou tendência
decrescente com variação percentual anual média de -1,7% (LIMA et al., 2016). Em outra
pesquisa, os autores investigaram os casos de coinfecção no Brasil entre 2002 e 2012, de 0 a ≥ 60
anos, e a tendência da incidência foi crescente, de 3,40/100.000 hab. para 3,53/100.000 hab., com
variação total de 3,82% (GASPAR et al., 2016).
Como demonstra a literatura, estudos que analisaram a tendência temporal da incidência
da coinfecção TB/HIV somente em idosos não foram encontrados.

1.3 Coinfecção TB/HIV em idosos

A coinfecção TB/HIV em idosos é resultado do aumento do HIV e da vulnerabilidade à
TB nessa população. No ano de 2015, havia uma proporção de pessoas acima de 50 anos vivendo
com HIV nunca registrada anteriormente: 5,8 milhões (UNAIDS, 2016). No Brasil, houve

18

aumento nos casos de HIV na população acima de 50 anos, de 671 em 2007 para 2.142 casos em
2018. Com relação à Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), nas mulheres de 60 anos e
mais, quando comparados os anos de 2007 e 2017, houve aumento de 21,2% na taxa de detecção
(BRASIL, 2018b).
O aumento do HIV é resultante da manutenção da vida sexual dos idosos (ANDRADE et
al., 2017; LUZ et al., 2015), decorrente da melhoria das condições de saúde das pessoas, aliado
aos avanços tecnológicos, como o tratamento para reposição hormonal e a disponibilidade de
medicamentos que melhoram o desempenho sexual (CENTRO INTERNACIONAL DE
LONGEVIDADE BRASIL (CIL-BRASIL), 2015). Entretanto, estudos mostram que a prática
sexual dessa população tem sido realizada de forma desprotegida, sem o uso de preservativos
(AGUIAR et al., 2018; NETO et al., 2015).
O processo de envelhecimento com o HIV está frequentemente associado a comorbidades,
como demonstra os achados de uma pesquisa que mostrou maior prevalência de hipertensão,
hipertrigliceridemia, baixa densidade mineral óssea e lipodistrofia quando comparados com a
população em geral (ONEN et al., 2010).
Um estudo identificou que adultos mais velhos HIV positivos apresentaram taxas mais
altas de condições crônicas associadas à idade e multiborbidades do que indivíduos HIV
negativos da mesma idade. Além disso, pessoas com maior duração de infecção pelo HIV
apresentaram maior probabilidade de multimorbidades do que pessoas que foram diagnosticadas
em idades mais avançadas (GUARALDI et al., 2015).
Em relação à TB, pessoas idosas vivendo com HIV são mais suscetíveis não somente
devido ao HIV (OMS, 2017), mas também em decorrência das alterações fisiológicas próprias do
processo do envelhecimento que compromete o sistema imunológico (VENDRAMINI et al.,
2003), assim como alterações na função pulmonar e mucociliar que favorecem a reativação do
Mycobacterium Tuberculosis ou até mesmo uma reinfecção exógena (LOURENÇO; LOPES,
2006). Comorbidades e polifarmácia, condições comuns nessa população, igualmente contribuem
para coinfecção TB/HIV (LOURENÇO; LOPES, 2006).
Considerando a magnitude da coinfecção TB/HIV, a crescente frequência dessa doença
nas pessoas mais velhas, o envelhecimento populacional e a proporção que a coinfecção TB/HIV
pode atingir nessa população, bem como a escassez de estudos sobre essa temática, questiona-se:
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qual a tendência temporal da coinfecção TB/HIV em idosos no período de 2008 a 2018, nas
regiões brasileiras?
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2 OBJETIVOS
2.1 Geral

Analisar a tendência temporal da incidência de coinfecção TB/HIV em idosos no Brasil
e regiões, no período de 2008 a 2018.

2.2 Específicos
•

Descrever os casos novos da coinfecção TB/HIV em idosos no Brasil e regiões
geográficas;

•

Determinar a taxa de incidência da coinfecção TB/HIV em idosos no Brasil e
regiões geográficas;

•

Verificar a tendência da coinfecção TB/HIV em idosos no Brasil e regiões
geográficas;

•

Verificar a tendência da proporção de testagem de HIV em idosos com TB no
Brasil e regiões geográficas.
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3 MÉTODO
3.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal. Estudos ecológicos consistem na
análise de populações de um determinado espaço geográfico (MEDRONHO, 2011).
As séries temporais organizam no tempo as informações quantitativas, derivando
conhecimentos sobre a movimentação das medidas de interesse em saúde (ANTUNES;
CARDOSO, 2015), no qual permite “avaliar a evolução das taxas de doença ao longo do tempo
em uma determinada população geograficamente definida” (MEDRONHO, 2011, p.267).

3.2 Local de estudo

O estudo foi desenvolvido no Brasil, com estratificação por regiões geográficas. O país é
dividido em cinco regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), formado por 27
Unidades de Federação, composto por 26 estados e Distrito Federal. A estimativa da população
brasileira no ano de 2019 é de 210.046.089 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2019).

3.3 População do estudo

A população do estudo compreendeu os casos novos de coinfecção TB/HIV em idosos
notificados no sistema de informação de agravos de notificação (SINAN). No Brasil, a população
idosa compreende a faixa etária de 60 anos ou mais (BRASIL, 2009).
O período da série temporal foi de 2008 a 2018, período considerado adequado, visto que
se recomenda a análise de séries com mais de 7 pontos para que tenha alto poder estatístico
(ANTUNES; CARDOSO, 2015).
A coinfecção TB/HIV consiste de casos novos de TB (caso novo, não sabe e pós-óbito)
cujo status da variável HIV consta como “positivo” (BRASIL, 2017a).
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3.4 Fonte de dados

As informações dos casos novos de coinfecção TB/HIV foram extraídas do SINAN
disponíveis no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O
SINAN fornece informações inerentes às doenças e agravos de notificação compulsória. Esse
sistema é mantido por meio da notificação (ficha individual de notificação de cada paciente e
notificação negativa) e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional
de doenças de notificação compulsória (BRASIL, 2007).
Os dados populacionais foram obtidos a partir de estimativas intercensitárias
disponibilizadas pelo IBGE.

3.5 Variáveis de estudo

As variáveis pesquisadas nesse estudo foram:
Sexo: masculino, feminino;
Faixa etária: estratificada em 60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos e mais;
Escolaridade:

classificada

como

ignorado/branco,

analfabeto,

ensino

fundamental

incompleto/completo, ensino médio incompleto/completo, ensino superior incompleto/completo e
não se aplica;
Raça: ignorado/branco, branca, preta, amarela, parda, indígena;
Forma clínica: tipo pulmonar, extrapulmonar, pulmonar + extrapulmonar;
Uso de antirretroviral: ignorado/branco, sim, não;
Anos: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
Regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

3.6 Organização e análise dos dados

Os dados exportados do SINAN foram organizados em um banco de dados, com auxílio
do programa Excel. A análise de dados foi realizada no software Stata, versão 12.0.
Para análise descritiva dos casos de coinfecção TB/HIV, realizou-se a sumarização da
série temporal no período entre 2008 e 2018 por meio das frequências absoluta e relativa. A
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obtenção da taxa de incidência da coinfecção se deu pela divisão do número de casos de
coinfecção TB/HIV pela população de cada região geográfica.
Realizou-se a padronização direta das taxas de incidência ajustadas por idade, usando
como referência a população brasileira a partir de estimativas intercensitárias disponibilizadas
pelo IBGE. Essa padronização foi realizada com o objetivo de anular o efeito da distribuição
demográfica desigual da população. Isso possibilita a comparação de forma mais apropriada para
minimizar conclusões errôneas e/ou equivocadas (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA
SAÚDE – OPAS, 2015).
A proporção de testagem foi realizada pela divisão do número de casos positivo, negativo
e em andamento da variável HIV pelo total de casos novos de TB, por ano de estudo e região
geográfica.
Para estimar a tendência temporal, os dados foram analisados por meio do método de
Prais-Winsten. O cálculo foi efetuado por meio da equação de regressão linear com componente
de tendência (Y=b0+b1X), no qual b0 corresponde a uma constante e b1 à inclinação da reta. Para
mensurar a taxa de variação da reta, modela-se a transformação logarítmica dos valores de Y com
a finalidade de reduzir a heterogeneidade de variância dos resíduos da análise de regressão
(ANTUNES; CARDOSO, 2015).
A variação percentual anual (VPA) foi estimada por meio da regressão linear, aplicandose o intervalo de confiança (IC) do coeficiente b1 no cálculo de tendência para calcular o
intervalo de confiança da medida (95%). Quando essa taxa for positiva, a série temporal será
classificada como crescente, quando negativa será decrescente e estável quando não houver
diferença significativa entre seu valor e o número zero (p < 0,05) (ANTUNES; CARDOSO,
2015):
VPA=[–1+10b1]*100%
IC95%=[–1+10b1mín.]*100%; [–1+10b1máx.]*100%

3.7 Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Saúde da
Universidade Federal de Mato Grosso, sob Parecer 3.717.889, de 21 de novembro de 2019.
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PARTE II – MANUSCRITO

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo serão apresentados no formato de manuscrito científico com o
título de “Tendência da coinfecção TB/HIV, testagem de HIV e caracterização dos casos em
idosos no Brasil e regiões de 2008 a 2018”.
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TENDÊNCIA DA COINFECÇÃO TB/HIV, TESTAGEM DE HIV E
CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS EM IDOSOS NO BRASIL E REGIÕES DE 2008 A
2018
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a tendência temporal da incidência da coinfecção TB/HIV,
proporção de testagem de HIV e caracterização dos casos em idosos no Brasil e regiões
geográficas, de 2008 a 2018. Estudo ecológico de série temporal e base populacional, realizado
com os casos novos de idosos com coinfecção TB/HIV. Os dados foram extraídos do SINAN-TB
e analisados pelo método Prais-Winsten. Na análise temporal da incidência, o Brasil apresentou
tendência estável (VPA 2,1) e as regiões Sudeste tendência decrescente (VPA -2,15), Nordeste e
Norte tendências crescentes (VPA 9,92; VPA 10,18 respectivamente) e Sul e Centro-Oeste
tendências estáveis (VPA 0,17; VPA 4,81 respectivamente). No Brasil e nas regiões, a proporção
de testagem para o HIV mostrou tendências crescentes: Brasil (VPA 12,82), Norte (VPA 20,46),
Nordeste (VPA 17,85), Sudeste (VPA 10,29), Sul (VPA 7,11) e Centro-Oeste (VPA 6,10). Dos
3213 casos novos de coinfecção TB/HIV notificados no período estudado, a maior parte
(68,66%) foi do sexo masculino, 78,74% na faixa etária de 60 a 69 anos, 29,35% com ensino
fundamental incompleto e raça parda (38,93%). Quanto à forma clínica, a maioria (72,70%) foi
do tipo pulmonar. Em relação ao uso de antirretroviral, a maioria (71,59%) constava como
ignorado/branco.
PALAVRAS-CHAVE: Coinfecção. Tuberculose. HIV. Estudos de Séries Temporais. Idoso.
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the temporal trend in the incidence of TB / HIV coinfection, proportion of HIV testing and characterization of cases in the elderly in Brazil and
geographic regions, from 2008 to 2018. Ecological study of time series and population base,
conducted with new cases of elderly people with TB / HIV co-infection. The data were extracted
from SINAN-TB and analyzed using the Prais-Winsten method. In the temporal analysis of the
incidence, Brazil presented a stable trend (VPA 2.1) and the Southeast regions decreased trend
(VPA -2.15), Northeast and North increasing trends (VPA 9.92; VPA 10.18 respectively) and
South and Midwest stable trends (VPA 0.17; VPA 4.81 respectively). In Brazil and in the
regions, the proportion of HIV testing showed growing trends: Brazil (VPA 12.82), North (VPA
20.46), Northeast (VPA 17.85), Southeast (VPA 10.29), South (VPA 7.11) and Midwest (VPA
6.10). Of the 3213 new cases of TB / HIV co-infection reported during the study period, the
majority (68.66%) were male, 78.74% in the 60 to 69 age group, 29.35% with incomplete
primary education and brown race (38.93%). As for the clinical form, the majority (72.70%) was
of the pulmonary type. Regarding the use of antiretroviral drugs, most (71.59%) were ignored /
white.
KEYWORDS: Coinfection. Tuberculosis. HIV. Time Series Studies. Aged.
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INTRODUÇÃO

A coinfecção tuberculose (TB)/HIV tem sido um grande desafio para a saúde global
(TIBERI et al., 2017). Em 2017, entre os 10 milhões de pessoas com TB no mundo, 9%
apresentavam coinfecção TB/HIV (UNAIDS, 2018). No Brasil, o percentual de casos novos de
coinfecção variou de 11,5% em 2009 a 12,4% em 2014 e em 2017 era de 11,4% (BRASIL,
2019a). O Brasil ocupa a 19ª posição (BRASIL, 2019b) no ranking dos 30 países com alta carga
de coinfecção TB/HIV (Organização Mundial da Saúde (OMS), 2016).
A associação TB/HIV acarreta complicações do quadro clínico e tratamento, como
confusão mental, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, assim como resistência a medicamentos
(BRASIL, 2018a; NARENDRAN; SWAMINATHAN, 2016). Além disso, ocasiona modificação
de ambas as infecções, o que gera impacto na vida das pessoas vivendo com HIV (PVHIV) no
âmbito sexual, do trabalho, social e comportamental (LEMOS et al., 2012).
Estudos sobre coinfecção TB/HIV mostram que a doença é mais frequente em adultos
(CASTRIGHINI et al., 2017; CASTRO et al., 2019; KOUR et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2018;
TSHITENGE; OGUNBANJO; CITEYA, 2018) e estudos de tendência temporal evidenciam
aumento da prevalência, incidência e mortalidade em idosos (GASPAR et al., 2016; LIMA et al.,
2016; METCALFE et al., 2013; WINTER et al., 2018). No Brasil, nessa população, houve
aumento da incidência nos casos de coinfecção TB/HIV de 0,32/100.000 hab. em 2002 para
0,99/100.000 hab. em 2012, com variação total de 209,38% (GASPAR et al., 2016), assim como
aumento da mortalidade (LIMA et al., 2016).
A coinfecção TB/HIV em idosos é resultado do aumento do HIV (UNAIDS, 2016;
BRASIL, 2018b) e da vulnerabilidade à TB. Pessoas idosas vivendo com HIV são mais
suscetíveis não somente devido à doença (OMS, 2017), mas também em decorrência das
alterações próprias do envelhecimento (VENDRAMINI et al., 2003).
Na população idosa, a coinfecção TB/HIV é preocupante, visto que a TB aumenta a
possibilidade de associação com outras doenças crônicas e de ocorrência de eventos
desfavoráveis (ROCHA et al., 2015), e o HIV promove aumento de comorbidade e fragilidade
nos idosos (CALVO; MARTINEZ, 2014). Além disso, o ônus econômico decorrente da
coinfecção TB/HIV é alto em razão do aumento da demanda ao sistema de saúde (SIQUEIRAFILHA et al., 2018).
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O conhecimento da coinfecção TB/HIV por meio da distribuição temporal permite
identificar a magnitude da doença. Nos estudos encontrados, a análise se concentrou na
população em geral e tiveram como foco a proporção da coinfecção (AHMED et al., 2007;
WINTER et al., 2018), mortalidade (HARR et al., 2007; LIMA et al., 2016) e incidência
(CAMONI et al., 2013; GASPAR et al., 2016; GUIMARÃES et al., 2012; METCALFE et al.,
2013; RODWELL et al., 2010; SANTOS et al., 2009; WANG et al., 2016; YUEN et al., 2014).
Estudos sobre a tendência temporal da incidência da coinfecção TB/HIV na população idosa não
foram encontrados.
Neste estudo, o objetivo foi analisar a tendência temporal da incidência da coinfecção
TB/HIV, proporção de testagem de HIV e caracterização dos casos em idosos no Brasil e regiões
geográficas, de 2008 a 2018.
MÉTODO

Trata-se de um estudo ecológico de série temporal e base populacional, realizado no Brasil e regiões
geográficas, no período de 2008 a 2018. Incluíram-se todos os casos novos de coinfecção TB/HIV na faixa
etária de 60 anos ou mais. A coinfecção TB/HIV foi definida como os casos novos de TB (caso novo, não
sabe e pós-óbito) cujo status da variável HIV constava como “positivo” (BRASIL, 2017).
Os dados de incidência anual da coinfecção TB/HIV foram obtidos no sistema de informação de
agravos de notificação de TB (SINAN-TB), disponibilizados no site do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os dados populacionais foram obtidos por meio de estimativas
intercensitárias disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponíveis no
DATASUS.
As variáveis sociodemográficas investigadas no estudo foram sexo (masculino, feminino), faixa
etária (60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos e mais), escolaridade (ignorado/branco, analfabeto, ensino
fundamental

incompleto/completo,

ensino

médio

incompleto/completo,

ensino

superior

incompleto/completo e não se aplica), raça (ignorado/branco, branca, preta, amarela, parda, indígena),
período em anos (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) e regiões (Norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). Variáveis clínicas: forma clínica (pulmonar, extrapulmonar,
pulmonar + extrapulmonar) e uso de antirretroviral (ignorado/branco, sim, não).

37

Os dados foram organizados em banco de dados, com auxílio do programa Excel e analisados por
meio do programa estatístico Stata, versão 12.0. Realizou-se a análise descritiva no período de 2008 a 2018
por meio das frequências absoluta e relativa.
As taxas de incidência da coinfecção TB/HIV foram calculadas por 100.000 habitantes e ajustadas
pelo método direto por faixa etária usando como padrão a população brasileira. A proporção de testagem foi
obtida pela divisão do número de casos positivo, negativo e em andamento da variável HIV pelo total de
casos novos de TB, por ano de estudo e região geográfica.
A análise da tendência temporal foi realizada por meio do método de Prais-Winsten (ANTUNES;
CARDOSO, 2015). Para calcular a variação percentual anual (VPA), realizou-se a regressão linear com
componente de tendência, aplicando-se o intervalo de confiança (IC) do coeficiente b1 no cálculo de
tendência para calcular o intervalo de confiança da medida. As tendências crescente, decrescente ou estável
foram expressas como VPA com os respectivos intervalos de confiança (95%). Considerou-se tendência
crescente quando a taxa fosse positiva, decrescente negativa e estável quando não houvesse diferença
significativa entre seu valor e o número zero (p < 0,05):
VPA=[–1+10b1]*100%
IC95%=[–1+10b1mín.]*100%; [–1+10b1máx.]*100%
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Saúde da Universidade Federal de
Mato Grosso, sob o Parecer 3.717.889, de 21 de novembro de 2019.

RESULTADOS

No Brasil, foram notificados 3213 casos novos de coinfecção TB/HIV em idosos, no
período de 2008 a 2018. A maioria dos casos foi do sexo masculino (Norte 66,35%; Nordeste
74,01%; Sudeste 67,99%; Sul 64,97%; e 68,46% no Centro-Oeste) e na faixa etária de 60 a 69
anos (Norte 72,64%; Nordeste 74,27%; Sudeste 80,45%; Sul 83,33%; e 79,19% no Centro-Oeste)
(Tabela 1).
Quanto à escolaridade, no Brasil, houve elevado percentual de registro ignorado ou
branco (35,67%). Dos dados registrados, a maior parte possuía ensino fundamental incompleto
(29,35%), com destaque para a região Sul (37,35%). No que diz respeito à raça, houve
semelhanças no percentual de branca (39,25%) e parda (38,93%) no Brasil. A raça branca
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apresentou maior concentração nas regiões Sul (73,92%) e Sudeste (42,31%) e parda nas regiões
Norte (71,38%) e Nordeste (65,04%) (Tabela 1).
Em relação às variáveis clínicas, a forma clínica do tipo pulmonar foi predominante em
todas as regiões (Norte 74,84%; Nordeste 82,06%; Sudeste 71,72%; Sul 61,88%; e 76,51% no
Centro-Oeste). A maioria das notificações nacionais (71,59%) referente ao uso de antirretroviral
estava em branco ou ignorado (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição dos casos novos de coinfecção TB/HIV por variáveis sociodemográficas e clínicas dos idosos, no Brasil e regiões
geográficas. Brasil, 2008 – 2018.
Variáveis

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Brasil

Sexo

n(1)

%(2)

n(1)

%(2)

n(1)

%(2)

n(1)

%(2)

n(1)

%(2)

n(1)

%(2)

Masculino

211

66,35

561

74,01

0911

67,99

421

64,97

102

68,46

2206

68,66

Feminino

107

33,65

197

25,99

0429

32,01

227

35,03

047

31,54

1007

31,34

60 – 69 anos

231

72,64

563

74,27

1078

80,45

540

83,33

118

79,19

2530

78,74

70 – 79 anos

069

21,70

148

19,53

0231

17,24

093

14,35

026

17,45

0567

17,65

80 anos e mais

018

05,66

047

06,20

0031

02,31

015

02,31

005

03,36

0116

03,61

Ignorado/Branco

076

23,90

276

36,41

0606

45,22

146

22,53

042

28,19

1146

35,67

Analfabeto

035

11,01

114

15,04

0057

04,25

050

07,72

016

10,74

0272

08,47

Fundamental incompleto

117

36,79

212

27,97

0327

24,40

242

37,35

045

30,20

0943

29,35

Fundamental completo

047

14,78

076

10,03

0090

06,72

127

19,60

028

18,79

0368

11,45

Médio incompleto

009

02,83

019

02,51

0112

08,36

017

02,62

004

02,68

0161

05,01

Médio completo

023

07,23

036

04,75

0054

04,03

042

06,48

010

06,71

0165

05,14

Superior incompleto

001

00,31

004

00,53

0022

01,64

011

01,70

000

00,00

0038

01,18

Superior completo

010

03,14

021

02,77

0051

03,81

012

01,85

004

02,68

0098

03,05

Não se aplica

000

00,00

000

00,00

0021

01,57

001

00,15

000

00,00

0022

00,68

Ignorado/Branco

010

03,14

060

07,92

0170

12,69

021

03,24

010

06,71

0271

08,43

Branca

045

14,15

130

17,15

0567

42,31

479

73,92

040

26,85

1261

39,25

Preta

030

09,43

068

08,97

0207

15,45

075

11,57

019

12,75

0399

12,42

Amarela

002

00,63

002

00,26

0004

00,30

005

00,77

002

01,34

0015

00,47

Parda

227

71,38

493

65,04

0391

29,18

067

10,34

073

48,99

1251

38,93

Indígena

004

01,26

005

00,66

0001

00,07

001

00,15

005

03,36

0016

00,50

Pulmonar

238

74,84

622

82,06

0961

71,72

401

61,88

114

76,51

2336

72,70

Extrapulmonar
Pulmonar+
Extrapulmonar
Antirretroviral

056

17,61

103

13,59

0275

20,52

177

27,31

024

16,11

0635

19,80

024

07,55

033

04,35

0103

07,69

070

10,80

011

07,38

0241

07,50

Ignorado/Branco

234

73,58

561

74,01

1010

75,37

395

60,96

100

67,11

2300

71,59

Sim

060

18,87

132

17,41

0216

16,12

168

25,93

041

27,52

0617

19,20

Não

024

07,55

065

08,58

0114

08,51

085

13,12

008

05,37

0296

09,21

Faixa etária

Escolaridade

Raça

Forma clínica

Fonte: SINAN
(1)
Frequência absoluta. (2) Frequência relativa.
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A Tabela 2 mostra o número e porcentagem de casos novos dos idosos e tendência das
taxas de incidência de coinfecção TB/HIV no Brasil e regiões geográficas. As regiões com
maiores incidências de casos (TB/HIV) foram a Sudeste (41,70%), Nordeste (23,59%) e Sul
(20,17%). As menores incidências de casos (TB/HIV) foram das regiões Centro-Oeste (4,64%) e
Norte (9,90%) (Tabela 2).
A análise da tendência temporal da coinfecção TB/HIV nos idosos mostrou que no Brasil
o comportamento da condição no período estudado foi estável (VPA 2,10). Entretanto, a análise
por regiões brasileiras demonstrou variação na tendência. A região Sudeste apresentou tendência
decrescente, VPA -2,15%, e as regiões Nordeste e Norte tendência crescente, VPA 9,92% e VPA
10,18%, respectivamente. Nas regiões Sul, VPA 0,17%, e Centro-Oeste, VPA 4,81%, a tendência
foi estável (Tabela 2).

Tabela 2 – Número e porcentagem de casos novos dos idosos, coeficiente médio por 100.000 habitantes e tendência das taxas de incidência de
coinfecção TB/HIV, no Brasil e regiões geográficas. Brasil, 2008 – 2018.
Região

Casos

Coeficiente médio(1)

VPA(2)

IC95%(3)

Interpretação

n

%

Norte

0318

009,90

2,50

10,18

01,09; 020,08

Crescente

Nordeste

0758

023,59

1,28

09,92

01,11; 019,50

Crescente

Sudeste

1.340

041,70

1,17

- 2,15

- 4,14; - 0,12

Decrescente

Sul

0648

020,17

1,60

00,17

- 7,36; 008,32

Estável

Centro-Oeste

0149

004,64

0,96

04,81

- 4,39; 014,91

Estável

Brasil

3.213

100,00

1,32

02,10

- 0,24; 004,52

Estável

(1)

Taxas padronizadas pela população do Brasil. (2) Variação percentual anual. (3) Intervalo de confiança do VPA.

Em algumas regiões observam-se intervalos de confiança longos, isso se deve aos
menores registros de casos nessas regiões. A série histórica das taxas de incidência de coinfecção
TB/HIV no Brasil e regiões geográficas está representada no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Série histórica das taxas de incidência padronizada de coinfecção TB/HIV em idosos, no Brasil e
regiões geográficas. Brasil, 2008 – 2018.

A Tabela 3 apresenta o percentual de casos testados para HIV. Realizaram-se 72.331
testes de HIV nos casos com TB. As regiões com maiores percentuais de casos testados foram a
Sudeste, com aproximadamente 45%, e Nordeste, 26,41%. As regiões Norte e Centro-Oeste
apresentaram os menores percentuais de testagem, 9,55% e 5,17%, respectivamente.
Quando analisadas as proporções de testagem, verificou-se maior coeficiente médio nas
regiões Sul (75,93) e Sudeste (70,26). A proporção de testagem de HIV no Brasil e regiões
geográficas mostrou tendência crescente: Brasil (VPA 12,82%), Norte (VPA 20,46%), Nordeste
(VPA 17,85%), Sudeste (VPA 10,29%), Sul (VPA 7,11%) e Centro-Oeste (VPA 6,10%).

Tabela 3 – Número e porcentagem de testes realizados em idosos, coeficiente médio e tendência das taxas de proporção de testagem de HIV,
no Brasil e regiões geográficas. Brasil, 2008 – 2018.
Região

Casos

Coeficiente médio(1)

VPA(2)

IC95%(3)

Interpretação

n

%

Norte

06.905

009,55

55,93

20,46

11,42; 030,23

Crescente

Nordeste

19.105

026,41

54,36

17,85

12,59; 023,35

Crescente

Sudeste

32.223

044,55

70,26

10,29

07,39; 013,27

Crescente

Sul

10.362

014,32

75,93

07,11

03,50; 010,85

Crescente

Centro-Oeste

03.736

005,17

61,57

06,10

02,25; 010,09

Crescente

Brasil

72.331

100,00

63,89

12,82

09,01; 016,75

Crescente

(1)

Taxas de proporção de testagem. (2) Variação percentual anual. (3) Intervalo de confiança do VPA.
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No Gráfico 2, encontra-se a representação da série histórica das taxas de proporção de
testagem para HIV no Brasil e regiões geográficas.
Gráfico 2 – Série histórica da proporção de testagem de HIV em idosos, no Brasil e regiões geográficas. Brasil,
2008 – 2018.

DISCUSSÃO
Este é o primeiro estudo de série temporal de coinfecção TB/HIV realizado unicamente
com idosos. Mesmo que os estudos brasileiros tenham apresentado resultados referentes a
pessoas mais velhas, nesta pesquisa, a análise da tendência temporal somente com idosos permite
conhecer o perfil e tendência da magnitude da coinfecção TB/HIV nessa parcela da população,
bem como a testagem de HIV. Isso viabiliza o desenvolvimento de estratégias que visem ao
controle desses agravos, redução da morbimortalidade nessa população, contribuindo, assim, com
a manutenção da sexualidade e envelhecimento saudável.
Outras pesquisas investigaram a tendência da coinfecção em populações adultas na
Europa, Ásia e Américas, incluindo o Brasil (GASPAR et al., 2016; LIMA et al., 2016;
METCALFE et al., 2013; WANG et al., 2016; WINTER et al., 2018). Todavia, como ainda não
foram realizados estudos com dados específicos da população de 60 anos e mais, as
possibilidades de comparação são restritas.
A tendência estável da coinfecção TB/HIV nos idosos encontrada no Brasil, no período
estudado, é um achado diferente do encontrado no estudo de Gaspar e colaboradores (2016), que
avaliaram a evolução da TB e da coinfecção TB/HIV no Brasil, no período de 2002 a 2012, com
a população em geral. No período analisado, a tendência da condição foi crescente em todas as
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faixas etárias, incluindo a de 60 anos e mais. Essa diferença ocorre não somente por ser um
período de estudo diferente, mas em virtude de a medida de incidência utilizada ser distinta da
deste estudo.
Na presente pesquisa, o resultado de tendência estável da coinfecção TB/HIV nos idosos
pode ser devido ao tratamento combinado (terapêutica para TB e HIV) que apresenta maior
eficácia na redução da coinfecção TB/HIV (FATMAWATI; TASMAN, 2016).
A diferença de tendência temporal entre as regiões brasileiras verificada neste estudo foi
coincidente com os achados do estudo de Gaspar e colaboradores (2016), no qual houve
crescimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ao passo que a Sul não apresentou
diferenças significativas e diferente das demais regiões, na região Sudeste, ocorreu redução das
taxas.
Neste estudo, tanto a tendência crescente da coinfecção TB/HIV verificada nas regiões
Norte e Nordeste quanto a tendência decrescente de casos na região Sudeste podem estar
relacionadas a indicadores de saúde, educação e renda nessas regiões (PNUD, 2016). O Brasil é
um país extenso, com características regionais distintas, particularmente em relação às
características sociais e econômicas. E essa diferença pode estar relacionada à qualidade dos
serviços de atenção à saúde resultantes das desigualdades socioeconômicas (POLITI, 2014) que,
por sua vez, influenciam o controle da coinfecção TB/HIV.
Revisão integrativa que investigou a relação entre TB e desigualdades sociais mostrou que
idade, renda, escolaridade, formação profissional, pobreza, desemprego, acesso aos serviços de
saúde e saneamento básico são fatores que podem interferir no controle da doença
(BERTOLOZZI et al., 2020). Vulnerabilidades socioeconômicas, portanto, podem determinar
resultados desfavoráveis no tratamento da coinfecção TB/HIV (PRADO et al., 2017).
Por outro lado, estudo que analisou a qualidade e gestão da atenção à coinfecção TB/HIV
no estado de São Paulo observou que nos municípios com qualidade satisfatória ocorreu baixa
proporção de coinfecção TB/HIV e baixa taxa de incidência de AIDS. Para os demais municípios
com qualidade não satisfatória, houve alta proporção de coinfecção TB/HIV e alta taxa de
incidência de AIDS (CAMPOY et al., 2019).
Duas características do perfil epidemiológico dos idosos com coinfecção TB/HIV deste
estudo reforçam a ideia de que desigualdades sociais contribuem para o aumento dos casos: raça
e escolaridade. Idosos de raça parda apresentam mais vulnerabilidade social e vivem em regiões
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com os piores indicadores sociais e de saúde do país quando comparados aos de raça branca,
vivenciando os efeitos deletérios do envelhecimento (OLIVEIRA; THOMAZ; SILVA, 2014).
No que se refere à escolaridade, os poucos anos de estudo dos idosos desta pesquisa não
surpreende, visto que são de uma geração que não teve acesso à educação no passado,
principalmente as mulheres. Isso resulta em vulnerabilidade social (SANTOS; PEREIRA, 2017)
e influencia a situação de saúde dessa população. Menor nível de escolaridade significa baixo
letramento funcional em saúde, que implica em prejuízo na capacidade de autocuidado
(SANTOS; PORTELLA, 2016), vulnerabilidade às comorbidades (BIASOLI; MORETTO;
GUARIENTO, 2016; SOUZA et al., 2016) e fragilidade (JESUS et al., 2017).
No que diz respeito à faixa etária dos idosos deste estudo, a incidência de coinfecção
TB/HIV nos da faixa mais jovem é um resultado corroborado pelos estudos que analisaram a
tendência da incidência e da mortalidade da coinfecção TB/HIV (GASPAR et al., 2016; LIMA et
al., 2016) na população em geral, respectivamente. Ambos encontraram taxas maiores nos idosos
mais jovens. Pessoas nessa faixa etária, quando comparadas às gerações anteriores, têm exercido
sua sexualidade com mais liberdade, são geralmente solteiros ou divorciados, possuem
relacionamentos mais casuais (CIL-BRASIL, 2015) e não fazem uso de preservativos (AGUIAR
et al., 2018), o que os torna mais vulneráveis ao HIV e, consequentemente, à TB.
Do mesmo modo, esses idosos têm sido mais independentes funcionalmente e costumam
frequentar grupos (LIMA; ARAUJO; SCATTOLIN, 2016) em locais que, pelo aglomerado de
pessoas, contribuem para disseminação de doenças de transmissão por via respiratória (BRASIL,
2019c).
A maior incidência dos casos de coinfecção TB/HIV em idosos do sexo masculino é um
achado que se assemelha ao encontrado em outro estudo realizado com população de 20 a 60
anos e mais no Brasil (BASTOS et al., 2019). Parece provável que esses resultados sejam devido
ao fato de que homens são mais propensos a negar sua vulnerabilidade às doenças e eximem-se
da responsabilidade pelo autocuidado (CORTEZ; TRINDADE; MENANDRO, 2017). Quanto à
vulnerabilidade ao HIV, estudos mostram que idosos não se percebem em risco para contrair a
doença, por conseguinte, costumam não utilizar o preservativo nas relações sexuais (BRITO et
al., 2016) por não saber usá-lo ou medo de perder a ereção (MALDANER; LINI; DORING,
2016).
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A predominância da forma clínica pulmonar da TB nos idosos desta pesquisa
provavelmente seja decorrente do fato de que essa forma é a mais frequente e a principal fonte
infectante de disseminação da doença (BRASIL, 2019c). Sua incidência é semelhante à
encontrada na população em geral (KA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2018; TSHITENGE;
OGUNBANJO; CITEYA, 2018).
Ao comparar o percentual de idosos que fazem ou não uso da terapia antirretroviral
(TARV), verifica-se que a maior parte está em tratamento. Isso provavelmente se deve ao
tratamento precoce das PVHIV com TB ativa para reduzir a mortalidade (BRASIL, 2018a). A
importância do uso da TARV em pessoas coinfectadas tem sido evidenciada em alguns estudos.
Na Etiópia, estudo mostrou que a TARV apresentou efeito protetor contra a TB (ALEMU;
AWOKE; WILDER-SMITH, 2016) e, na China, estudo verificou que o não uso da TARV foi
fator de risco para TB (ZHEZHE et al., 2017). Outros estudos mostraram que o início tardio da
TARV (YONG-JIA et al., 2018) ou o não uso (SILVA et al., 2018) foi fator de risco para a
mortalidade nos casos de coinfecção.
A ausência significativa de registros nacionais em relação ao uso do antirretroviral é um
resultado que chama atenção. Esse alto percentual pode ser em razão dos registros referentes à
TARV terem sido incluídos no SINAN somente a partir do ano de 2014 e, no estado de São
Paulo, no segundo semestre de 2016 (DATASUS, 2019). A subnotificação também contribui para
incompletude dos dados, refletindo nos sistemas de vigilância epidemiológica (LIRIO et al.,
2015). Isso é resultante de problemas organizacionais e estruturais, como falta de notificação
pelos profissionais de saúde, notificação tardia, sistema manual ou burocrático, fichas extensas ou
inadequadas que demandam maior tempo no preenchimento, notificação de apenas algumas
doenças a depender da gravidade (MELO et al., 2018) e desconhecimento dos critérios para
notificação de certos agravos (MAGNO et al., 2017), o que reforça a necessidade de melhoria dos
dados referentes à coinfecção (SANTOS et al., 2018).
A tendência temporal da testagem de HIV em idosos com TB crescente no Brasil e em
todas as regiões é um resultado relevante. Esse aumento na proporção de testagem possivelmente
resulta da recomendação da testagem para HIV em todas as pessoas com TB ativa, uma vez que,
desde 2015, é preconizada a utilização do teste rápido para HIV (BRASIL, 2018b). Dados da
OMS mostram que em 2018, dos 4,3 milhões de casos de TB notificados na população em geral,
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64% foram testados para HIV, representando aumento de 27 vezes no número de pessoas com
TB testadas para HIV quando comparado ao ano de 2004 (OMS, 2019).
O diagnóstico precoce do HIV em idosos não reduz a incidência da doença, mas promove
o início oportuno do tratamento com TARV, contribuindo para melhoria das condições de saúde
e redução da mortalidade (ALENCAR; CIOSAK, 2014). O diagnóstico tardio do HIV em idosos
ocorre pela ausência da solicitação de rotina do teste de HIV na atenção primária, mesmo diante
de sinais e sintomas característicos de infecções oportunistas que acontecem na AIDS. Decorre
também devido a crenças equivocadas dos profissionais de saúde sobre a sexualidade das pessoas
mais velhas e dificuldades para abordar questões referentes à sua prática sexual (ALENCAR;
CIOSAK, 2016).
A análise das tendências observadas regionalmente deve ser feita com cautela devido às
desigualdades quanto ao registro dos dados no SINAN-TB, visto que as tendências de
crescimento podem refletir mais uma melhoria na qualidade do sistema de informação que um
amento na incidência.
Este estudo apresenta algumas limitações. O tipo de estudo ecológico impossibilita que se
estabeleça relação de causalidade. Todavia, permite conhecer a movimentação das medidas de
interesse em saúde (ANTUNES; CARDOSO, 2015). Em virtude da população do estudo ser de
idosos, seus resultados podem estar sujeitos ao viés de sobrevida.
Outras limitações foram a utilização de dados secundários somente de um sistema de
informação de saúde (SINAN-TB) e as dificuldades operacionais desse sistema, como
subnotificação, preenchimento incorreto, incompleto e duplicado das variáveis, o que pode
interferir na interpretação dos dados. Diante disso, recomenda-se o linkage entre bases de dados
para melhor análise dos dados em estudos futuros.
Outros estudos sobre o envelhecimento, sexualidade e prevenção da coinfeção TB/HIV
em pessoas mais velhas devem ser desenvolvidos. Recomenda-se a realização de estudos de
acompanhamento para análise do impacto da coinfecção TB/HIV na população idosa, bem como
pesquisas de intervenção para controle desses agravos nessa população.
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5 CONCLUSÃO

A coinfecção TB/HIV na população idosa estudada apresentou maior incidência no sexo
masculino, faixa etária de 60 a 69 anos, baixa escolaridade, raça branca com maior concentração
nas regiões Sul e Sudeste e parda nas regiões Norte e Nordeste, predominância da forma clínica
do tipo pulmonar e elevado número de notificações não registradas quanto ao uso de
antirretroviral.
A incidência da coinfecção apresentou tendência estável no Brasil, porém foi decrescente
na região Sudeste, crescente nas regiões Norte e Nordeste e estável nas regiões Centro-Oeste e
Sul. Ressalta-se a ocorrência de tendência crescente da proporção de testagem para o HIV no
Brasil e nas regiões geográficas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática da coinfecção TB/HIV em idosos é atual e relevante dada sua magnitude e
implicações para os serviços de saúde.
O estudo da tendência temporal se mostrou adequado para o alcance do objetivo proposto.
Conhecer o comportamento desse fenômeno ao longo do tempo e nas regiões geográficas
brasileiras gerou conhecimento sobre as características sociodemográficas e clínicas dos idosos
com coinfecção TB/HIV, bem como a tendência temporal da incidência da coinfecção TB/HIV e
proporção de testagem de HIV. Seus resultados poderão subsidiar profissionais de saúde e
gestores na adoção de medidas eficazes no controle dessas doenças.
Um dos grandes desafios foi a coleta de dados. O acesso ao SINAN para extrair as
informações necessárias exigiu dedicação e atenção, principalmente diante da incompletude das
informações.
Diante desse cenário, faz-se necessário sensibilizar os profissionais de saúde quanto à
importância do preenchimento adequado das fichas de notificação compulsória para manutenção
do sistema de vigilância epidemiológica e conhecimento da real situação de saúde da população
nas regiões brasileiras. As notificações também fornecem informações para que gestores da saúde
possam propor ações de saúde voltadas à prevenção e controle da coinfecção TB/HIV.
Ademais, é fundamental sensibilizar a atenção primária à saúde quanto à importância do
diagnóstico precoce da TB com o rastreio de sintomas em PVHIV e do HIV por meio da
testagem rápida em pessoas diagnosticadas com TB, bem como o início oportuno do tratamento
para reduzir a mortalidade por coinfecção.
À medida que a população envelhece novos desafios no setor saúde se apresentam, dentre
estes a prevenção do HIV em idosos. A educação em saúde é uma ferramenta importante na
promoção e prevenção de agravos à saúde. Ela deve ser utilizada por profissionais de saúde nas
consultas, abordando questões inerentes à sexualidade a fim de reduzir os agravos, como a
coinfecção, e melhorar a qualidade de vida na proporção em que as pessoas envelhecem.
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ANEXO
Anexo 1 – Parecer consubstanciado CEP
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