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INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

METODOLOGIA 

Descrever o caso de um paciente HIV positivo 
com manifestação atípica de Tuberculose 
disseminada e Neurotuberculose. 

DESCRIÇÃO DO CASO  

Relato de caso baseado nos dados coletados 
do prontuário, anamnese e exame físico 
presencial de um paciente com AIDS internado 
no serviço de Infectologia em hospital 
referência do estado de Santa Catarina.  

A.S.F, 44 anos, masculino, casado, natural e 
procedente de Florianópolis (SC). Portador do 
vírus HIV há 10 anos, em tratamento com 
antirretroviral (TDF + EFZ + 3TC) acompanhado 
de Dapsona e Azitromicina nos últimos quatro 
meses, após resultado de exame laboratorial, 
no qual foi evidenciado uma contagem CD4 de 
03 células/mm3, carga viral de 508.601    
cópias/ml e log 5,7. Apresenta Hepatite C em 
coninfecção, com exames de imagem prévios 
evidenciando aumento das dimensões de 
fígado e baço, sem lesões parenquimatosas 
focais. Histórico de Tuberculose tratada há 
cinco anos. Internado há dois meses em 
hospital referência de Santa Catarina por 
Anemia normocit ica normocrômica com 
indicação de transfusão de concentrado de 
 

hemácias, compensando o quadro.   
Em conjunto com exames eritrocitários, 
apresentou no hemograma leucocitose (Imagem 
1) com importante desvio à esquerda, dando-se 
inicio à investigação. Os  exames para doenças 
fúngicas e demais doenças oportunistas foram 
não reagentes. Tomografia (TC) (Imagem 2) de 
crânio questionando meningite crônica, TC de 
tórax e abdome indicando linfonodomegalias 
heterogêneas, com centro hipodenso, sugerindo 
degeneração necrótica de múltiplos linfonodos 
torácicos e abdominais. Baço apresentou-se 
com dimensões aumentadas e fígado com 
nódulos hipocaptantes de contraste no 
s e g m e n t o I V. P a c i e n t e s e g u i u c o m 
hematologista, o qual investigou Policitemia 
Vera e Leucemia Mieloide Crônica, ambas 
descartadas devido à variação dos valores do 
leucograma. 
Com a história pregressa e quadro clinico do 
paciente e os exames de TC, a principal 
h ipó tese d iagnós t ica fo i Tubercu lose 
disseminada e Neurotuberculose, mesmo com 
os exames de BAAR negativados e cultura em 
andamento, iniciou-se empiricamente esquema 
RHZE para Neurotuberculose. Apresentou 
melhora clinica importante com normalização 
dos exames de sangue e após a alta foi 
confirmado pelo exame de Genexpert a 
presença do bacilo no lavado bronco alveolar. 
Paciente segue em acompanhamento com a 
equipe de hematologia e infectologia, fazendo 
uso da TARV, Prednisona, Azitromicina, Ácido 
fólico, RHZE e Dapsona.  

Pacientes HIV positivo possuem 30% a mais de 
chance de desenvolver Tuberculose (TB) 
quando comparados a pacientes HIV negativos, 
sendo responsáveis por 25% dos óbitos 
mundiais por TB. Relacionado a isso está a 
f r e q u e n t e n e g a t i v a ç ã o d o s e x a m e s 
diagnósticos convencionais, sendo então 
importante o diagnóstico clínico baseado nas 
manifestações da doença.  

CONCLUSÃO 
Devido a melhora clinica e laboratorial após 
iniciado esquema RHZE, atribui-se que o 
paciente apresentou reação leucemóide no 
quadro tuberculoso, caracterizando uma 
apresentação atípica de difícil correlação e 
diagnóstico. 
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D0	   D6	   D8	   D10	   D14	   D24	  

Hemoglobina (g/dL)	   6.8	   9.3	   7.4	   8.6	   9.3	   10.5	  

Hematócrito (%)	   23.9	   31.6	   25.7	   30.2	   32.8	   36.9 	  

Leucócitos (/mm 3 )	   19070	   36490	   12260	   30240	   5350	   10020	  

Precursores Mielóides  	   Ausentes	   12%	   6%	   5%	   Ausentes	   Ausentes	  

Plaquetas (/mm 3 )	  
 	  

309000	   210000	   184000	   203000	   276000	   309000	  

PCR (mg/L)	   192,5	   Não  Solicitado	   Não  Solicitado	  
	  

Não  Solicitado	  
	  

Não  Solicitado	  
	  

40	  

Desidrogenase 	  
Lática (U/L)	  

535	   Não  Solicitado	  
	  

521	   605	   Não  Solicitado	  
	  

361	  

IMAGEM 1. Exames laboratoriais de acordo com os dias de internação. Inicio do RHZE no dia 10 (D10), 
observando-se ausência dos precursores mielóides nos exames laboratoriais seguintes. 

IMAGEM 2. (A) TC de Crânio: Hidrocefalia incipiente com cornos temporais dilatados. 
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(B) TC de abdome: Linfonodomegalias heterogêneas, com centro hipodenso, sugerindo degeneração 
necrótica. (C) TC de abdome: Fígado de volume e contornos normais, apresentando nódulos 
hipocaptantes no segmento IV. Baço com dimensões aumentadas, medindo 14,4 cm em seu maior eixo.  
D) TC de tórax: Linfonodo subcarinal com degeneração necrótica. 
 


