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Com a epidemia de AIDS os casos de tuberculose extrapulmonar aumentaram em 
52%. O derrame pericárdico, é uma forma incomum de tuberculose 
extrapulmonar, e acomete o pericárdico por disseminação hematogênica. 
Clinicamente se caracterizada por tosse, dispnéia, dor torácica, sudorese noturna, 
perda ponderal e edema em membros inferiores. O diagnóstico é confirmado com 
a baciloscopia do liquido e biópsia do pericárdio. Relatar o caso de derrame 
pericárdico em paciente com AIDS. J.C.K., 55 anos, masculino, haitiano, com 
diagnóstico prévio de HIV em janeiro/2016. Na admissão no Cemetron em 
março/2016 apresentava-se febril (TAX 38°C), cefaleia holocraniana sem sinais 
meníngeos, candidose bucal e hepatomegalia dolorosa. Exames laboratoriais 
apresentaram linfócitos TCD4 17 cels, e TC de abdome com hepatopatia com 
linfonodos presentes em hilo hepático e derrame pericárdico intralaminar. A 
pericardiocentese não foi realizada, devido ao pequeno volume do derrame 
pericárdico. Tratado com COXIP4 para tuberculose disseminada e 300 mg de 
Anfotericina B para esofagite. Seis dias após a admissão a febre desapareceu e 
iniciou a TARV 20 dias após. Paciente evoluiu com melhora clínica e resolução do 
derrame pericárdico. Antes do surgimento da AIDS as efusões pericárdicas 
tinham como principal causa a uremia, as malignizações e as pericardites virais. 
No Brasil, acreditamos que as pericardites tuberculosas ocupem espaço 
importante entre os derrames pericárdicos do vírus HIV. Contudo, em virtude da 
possibilidade da associação com múltiplos agentes oportunistas que também 
evoluem com derrame pericárdico e da pouca especificidade nos resultados da 
análise do líquido, persiste certa dificuldade em consubstanciar o diagnóstico. Em 
pacientes com AIDS e com derrame pericárdico, devem ser investigados para TB, 
visto que o acometimento do pericárdio pode ser o primeiro sinal de tuberculose 
localizada ou disseminada. 
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