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Existem cerca de 33 milhões de pessoas infectadas por HIV no mundo, das quais 
25% estariam coinfectadas com tuberculose (TB). A TB é a segunda causa de 
óbito entre soropositivos e pode ocorrer em qualquer estágio da infecção pelo 
HIV. Adicionalmente, a tuberculose drogarresistente (TBDR) acomete 480.000 
pessoas no mundo e está frequentemente associada a desfechos desfavoráveis 
do tratamento. O objetivo desse estudo é descrever o perfil dos casos de TBDR 
com aids, no ano de 2013, segundo informações clínicas, demográficas e 
desfecho de tratamento. Realizado estudo descritivo dos casos de TBDR com 
aids que iniciaram o tratamento para TBDR em 2013 e foram notificados no 
Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose (SITE-TB). Em 
2013, foram notificados no SITE-TB 727 casos novos de TBDR, sendo que 94 
(13%) tinham aids associada. Do total de pacientes TBDR com coinfecção com a 
aids, 64% eram do sexo masculino, 72% tinham de 25 a 44 anos, 60% eram 
negros, 34% estudaram de 4 a 7 anos. Quanto às características clínicas, 83% 
tinham forma clínica pulmonar. No que se refere à resistência, 74% foram 
classificados como resistência adquirida e quanto ao padrão, 66% eram 
multirresistente e 27% monorresistentes. Realizaram tratamento prévio para TB 
47% dos pacientes. As comorbidades mais frequentes foram o uso de drogas 
ilícitas (33%), álcool (22%) e tabaco (22%). Quanto ao acompanhamento do 
tratamento, 88% realizaram tratamento diretamente observado (TDO), mas 
apenas 46% curaram, enquanto que 35% foram abandonos e 10% óbito. A 
coinfecção TBDR/aids foi mais frequentes em homens, negros, com baixa 
escolaridade. As associações com uso de drogas, etilismo e fumo podem 
contribuir para altas taxas de fracasso do tratamento. Estratégias integradas dos 
programas de TB e aids são imprescindíveis para facilitar o diagnóstico rápido, 
acompanhamento e tratamento com qualidade dos casos. 
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