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INTRODUÇÃO 
A hepatite química ocorre em até 30% dos 
pacientes que iniciam o tratamento com 
tuberculostáticos (Isoniazida, Rifampicina, 
Pirazinamida e Etambutol - RHZE), variando 
desde um aumento transitório assintomático 
das transaminases até uma hepatite aguda 
grave.1 

OBJETIVOS 
Relatar um caso de paciente infectada pelo 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) que 
cursou com hepatite química após início de 
tuberculostáticos.  

DELINEAMENTO/MÉTODOS 
Relato embasado em um estudo observacional 
cujas informações foram obtidas através de 
revisão de prontuário, entrevista com o 
paciente, revisão de literatura e análise de 
exames realizados.  

CASO CLÍNICO 
Paciente 32 anos, feminina, branca, babá, 
solteira, internada com suspeita clínica de 
tuberculose (TB) e infecção por HIV. Foi 
iniciado tratamento com Bactrim® e RHZE, 
encaminhada ao centro de referência de TB e 
HIV. Após 11 dias de uso da medicação, 
apresentou piora clínica; icterícia, astenia, 
prurido intenso pelo corpo, vômitos frequentes 
e síncope. Exames laboratoriais da paciente: 
Hemoglobina: (8,6g/dL), Bilirrubinas total: 
(6,7mg/dl). Bilirrubina direta: (4,3mg/dl), 
Bilirrubinas indireta: (2,4mg/dl), Ureia: (60mg/
dL), Fosfatase alcalina: (1196U/L), AST: (506U/
L), ALT: (126U/L), Gama-GT: (614U/L). 
Sorologia positiva para HIV. Em função do 
quadro clínico e exames laboratoriais levantou-

se hipótese de hepatite química, portanto foi 
interrompido o esquema de RHZE, mantido 
Bactrim® e solicitada carga viral (CV) e 
linfócitos T CD4+ (CD4).  
Retorna sem melhora dos sintomas, CV: 
(1.511.679 cópias) e CD4: (233céls/mm3). 
Frente a esse quadro foi iniciada terapia 
antirretroviral (Lamivudina, Tenofovir e 
Efavirenz). Após 5 dias de uso do esquema 
antirretroviral apresentou-se em bom estado 
geral, anictérica e com remissão dos sintomas. 

DISCUSSÃO 
A tuberculose e o HIV são doenças frequentes 
e consistem em um sério problema de saúde 
pública no Brasil. Estimativas referentes à 
prevalência de infecção tuberculosa e de 
infecção pelo HIV indicam que cerca de 5,6 
milhões de pessoas no mundo estão co-
infectadas.1 Nos primeiros anos desta década, 
a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) contribuiu com cerca de 4% dos 
casos de tuberculose.1 

A infecção por HIV modificou não apenas a 
tendência epidemiológica da tuberculose mas 
também sua apresentação clínica, a duração 
d o t r a t a m e n t o , a t o l e r â n c i a a o s 
tuberculostáticos, a resistência às drogas 
disponíveis e, possivelmente, a suscetibilidade 
dos comunicantes envolvidos.1 O tratamento 
padrão recomendado pelo Ministério da Saúde 
com duração de 6 meses é prolongado para 9 
meses na vigência da infecção por HIV. 
Pacientes com AIDS apresentam mais 
freqüentemente intolerância medicamentosa, 
icterícia e reações alérgicas do que o grupo 
HIV negativo.2 
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Uma das intolerâncias medicamentosas mais 
f requentes em pacientes em uso de 
tuberculostáticos à hepatotoxicidade, que varia 
desde um aumento transitório assintomático 
das transaminases a insuficiência hepática 
aguda grave.2 A sua incidência varia entre 2 e 
28% e corresponde à complicação mais grave 
e potencia lmente fa ta l associada ao 
tratamento da tuberculose.2 A frequência de 
hepatotoxicidade por tuberculostáticos é maior 
em pacientes infectados pelo HIV, e as 
complicações causadas pela hepatotoxicidade 
em pacientes com CD4 abaixo de 200 células/
mm3 podem ser o principal fator da alta 
mortalidade.3 
A hepatotoxicidade química pode ser 
classificada da seguinte forma: 
 Leve: ocorrem em 5% a 20% dos casos 
e não implicam em modificação imediata do 
esquema padronizado. Estes efeitos são 
controláveis com medidas relativamente 
simples, como explicações adicionais e 
encorajamento do paciente; mudança na forma 
e/ou horário das tomadas das medicações; e 
uso de medicamentos sintomáticos.4 
 Grave: são menos freqüentes (em torno 
de 2%), podendo chegar a 8% em serviços 
especializados, e implicam na interrupção ou 
alteração do tratamento.4 
Apesar de vários estudos terem sido feitos 
nesta área, o mecanismo pelo qual os 
tuberculostáticos induzem lesão hepática é 
ainda desconhecido, contudo, pensa-se que os 
metabólitos tóxicos exerçam um papel 
fundamenta l no desenvo lv imento da 
hepatotoxicidade, pelo menos no caso da 
isoniazida.5 

Vale lembrar, que devido a sua variedade de 
apresentação, e individualidade de agentes 
causadores (drogas desencadeadas) a 
sintomatologia da hepatite química é muito 
variável, apresentando-se como assintomática, 
apenas com leve alteração de transaminases, 
passando por sintomas gerais como vômitos, 
febre, fadiga, até quadros  graves de icterícia, 
síncope, com risco de morte.5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A hepatite química mostra-se frequente em 
p a c i e n t e s q u e i n i c i a m o e s q u e m a 
tuberculostático. Entre os indivíduos co-
infectados por HIV e TB os efeitos adversos 
assumem uma importância ainda maior, devido 
a sua natureza potencialmente fatal. No caso 
d e s c r i t o a p a c i e n t e i n i c i o u c o m 
tuberculostáticos e após diagnóstico de 
hepatite química, interrompeu o tratamento, 
tendo que iniciar o esquema antirretroviral 
devido a alta carga viral e baixo CD4 
apresentado nos exames.   
A frequência de hepatotoxicidade por 
tuberculostáticos é maior em pacientes 
infectados pelo HIV, e as complicações 
causadas pela hepatotoxicidade em pacientes 
com CD4 abaixo de 200 celulas/mm3 podem 
ser o principal fator da alta mortalidade.3 
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