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Introdução: A Tuberculose (TB) é a principal doença oportunista e causa de óbito 
em PVHIV. Em 2013 o coeficiente de incidência de TB no país foi 35,4/100 mil 
habitantes e no ESP foi 37,5/100 mil, discretamente maior que o nacional. Objetivo: 
Implantar um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em um serviço de 
referência para TB (Instituto Clemente Ferreira - ICF), em São Paulo, para 
diagnóstico precoce de ambas as infecções. Material e Métodos: Como piloto em 
2015, foram realizadas 2 campanhas de testagem para HIV no ICF, onde observou-
se grande aceitação para testagens e a maioria dos indivíduos desconhecia a 
existência de teste para TB. Dentre os 300 testes realizados, para HIV, houve 
positividade em 4 indivíduos (1,3%) e dentre os 10 indivíduos que referiram queixas 
relacionadas à TB, 2 (20%) foram positivos para a doença. Resultados: Foram 
capacitados, em parceira com o CRT-DST/Aids, 11 profissionais do ICF para 
realização de TR do HIV e aconselhamento. O CTA foi implantado em fevereiro de 
2016 e até junho realizou 390 TR para HIV. A amostra foi de 71,8% homens (87,1% 
brancos, 3,3% pretos, 9,6% pardos), 27,7% mulheres (82,4% brancas, 6,5% pretas, 
11,1% pardas) e 0,5% transexuais. A idade variou de 16 a 81 anos com média de 
32,9 anos (homens) e 30,9 anos (mulheres). A positividade foi de 4,9%, todos em 
brancos: homens 6,1% e mulheres 3,4%. Dentre os que buscaram o serviço para 
teste de HIV e referiram queixas relacionadas à TB (37 indivíduos) houve 27,2% de 
positividade, sendo 36,8% entre homens e 16,7% entre mulheres. As 2 transexuais 
foram negativas para HIV e TB. Só houve co-infecção TB/HIV entre os homens que 
foi 9,1%. Discussão: A implantação de um CTA em um serviço de referência para 
TB apresenta relevância, devido às altas taxas de positividade, fortificando as 
atividades colaborativas e, oportuniza o diagnóstico e tratamento precoces 
possibilitando a redução da carga de ambos os agravos.  
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