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RESUMO 

Há poucos relatos sobre a freqüência do envolvimento ocular pelo Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis) em pacientes co-infectados com tuberculose/aids, embora 
estas lesões possam levar a um importante acometimento da função visual, caso não seja 
diagnosticado e tratado a tempo. O objetivo desta pesquisa foi avaliar e descrever as 
principais manifestações oftalmológicas e a frequência da tuberculose ocular 
encontradas entre os pacientes co-infectados com HIV/TB em dois hospitais de 
referência na cidade de Recife em pacientes, de ambos os sexos, com idade entre 21 e 
64 anos, com diagnósticos de tuberculose e aids, no período de setembro de 2009 a 
março de 2010, encaminhados pelos infectologistas de dois hospitais públicos da cidade 
do Recife, PE. Os pacientes se caracterizaram por: 35 (58,33%) apresentarem tempo de 
soropositividade para o HIV menor do que 5 anos; 45 (75%) apresentarem a medida da 
carga viral entre 10.001 a 100.000 cópias; 52 (86,66%) estarem fazendo uso da TARV 
regularmente; 39 (65%) apresentarem contagem de linfócitos TCD4  (≤ 200 células/mm3 
); 54 (93,33%) dos 60 pacientes havia iniciado tratamento para a TB, 34 (56,66%) 
apresentaram tuberculose pulmonar, 14 (23,33%) tuberculose disseminada e 12 (20%) 
apresentaram associação das duas formas. Todos os pacientes foram submetidos ao 
exame oftalmológico completo com oftalmoscopia binocular indireta. 2 (3,33%) 
pacientes apresentaram acometimento ocular pelo Mycobacterium tuberculosis (M. 
tuberculosis ), as lesões incluíam com tuberculomas de coróide  e granuloma de 
coróide, tendo ambos respondido bem ao tratamento com as drogas antituberculose. 
Concluiu-se que apesar da alta prevalência tanto da aids como da tuberculose em nossa 
região, este estudo não apresentou uma frequência maior de tuberculose ocular do que a 
demonstrada pela literatura em pacientes co-infectados com tuberculose/aids. 
 
Palavras-chave: Tuberculose ocular. Aids. Uveíte por tuberculose e aids 
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ABSTRACT 

There aren’t many researches about the frequency of ocular involvement by 
Mycobacterium tuberculosis in coinfected patients with tuberculosis/HIV, although 
these lesions are more extensive and may excite important visual function disability, if 
not diagnosed and treated in time. The objective of this research was to verify and 
describe the main manifestations ophthalmological and frequency of eyes tuberculosis 
found among coinfected patients with aids and tuberculosis in two referral hospitals in 
the city of Recife in pacients of both genders, aged between 21 to 64 years old, with 
diagnosis of tuberculosis and aids, from September 2009 to March 2010, conducted by 
the infectologists of two public hospitals in the city of Recife, PE. The patients had this 
characteristics: 35 (58.33%) present time of soropositivity for HIV less than 5 years; 45 
(75%) present the measure of viral load between 10,001 100,000 copies; 52 (86.66%) 
are making use of TARV regularly; 39 (65%) present lymphocyte count TCD4 (≤ 200 
cells/mm3); 54 (93.33%) of 60 patients had started treatment for tuberculosis. All 
patients had been submitted to ophthalmologic examination including indirect binocular 
ophtalmoscopy.2 (3.33%) patients presented ocular damage by Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis), the lesions included tuberculoma of coroide and 
granuloma, having both responded well to treatment with the drug antituberculose. It 
was concluded that in spite the high prevalence of aids and tuberculosis in our region, 
this study didn’t show an increased frequency of ocular tuberculosis than that shown by 
the literature in patients co-infected with tuberculosis and aids. 
 
Keywords: Tuberculosis ocular. Aids. Uveitis by tuberculosis and aids 
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1- INTRODUÇÃO 
 

A tuberculose ocular (TO) pode ser definida como sendo uma infecção causada 

pelo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) em qualquer dos segmentos oculares 

e pode manifestar-se como doença primária, tendo como foco inicial da infecção o olho, 

ou secundária, quando o acometimento ocular se dá por via hematogênica. (VARMA, 

D, et al; 2006). 

Apesar da alta frequência de tuberculose (TB) em pacientes com aids, o 

aparecimento ocular tem sido pouco descrito sendo menor do que 2% (ORÉFICE F; 

2005), porém na África esta freqüência chegou a 16% em estudo realizado com 89 

pacientes com aids. (MWANZA, J.C; 2000).  

  Apesar da TB ser uma doença sistêmica de alta morbidade e mortalidade em 

países em desenvolvimento a incidência da doença ocular é baixa. No Brasil, existem 

relatos de que 1% dos casos de uveíte é causada pelo bacilo da TB. (CARVALHO, 

L.G.M; 2006) 

  As manifestações clínicas da TO variam dependendo da virulência da 

micobactéria, da resistência do hospedeiro e até mesmo do grau de hipersensibilidade 

tissular à mesma, podendo ser mais difícil seu diagnóstico nos pacientes que têm aids 

(CLEEFF, M.; 2005). 

No Estado de Pernambuco foram registrados 4.098 casos novos de TB em 2007. 

Já em 2008 foram notificados de janeiro a setembro 2.422 casos novos da doença, 

destes 8,4% co-infectados com o HIV (BOLETIM DA SECRETARIA DE SAÚDE-PE, 

2008) Esses dados demonstram a importância da associação entre as duas doenças no 

contexto da saúde local. 

Nos pacientes com aids e imunodeficiência avançada, a TB apresenta 

manifestações clínicas atípicas, por vezes, semelhantes à primo-infecção, além de 

frequente comprometimento de outros órgãos, apresentando-se na forma de tuberculose 

disseminada (TBD). (RACHID, M; 2008).  
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Após levantamento bibliográfico do período de 1985 a 2009, nas bases de dados 

Medline, Lilacs, , Scielo e Scopu, verificou-se que o número de estudos publicados no 

que se refere a TO nos últimos 25 anos, é escasso, contando de 12 internacionais e 11 

nacionais destes, 9 foram realizados na região Sudeste. Este número diminui ainda mais 

quando se refere a pacientes co-infectados com HIV. 

Diante do exposto, o presente estudo se propõe a analisar o acometimento ocular 

pelo M.tuberculosis em pacientes co-infectados pelo HIV/TB, atendidos em dois 

hospitais de referência na cidade do Recife, permitindo conhecer melhor a frequência da 

TO além das alterações oftalmológicas na população alvo.  
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2- REVISÃO DA LITERATURA 

 

A aids tem como agente etiológico o vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

constituindo sério problema de Saúde Pública. Segundo dados do Programa do grupo 

das Nações Unidas sobre HIV/aids (UNAIDS, 2008), existem no mundo 33 milhões de 

pessoas com HIV/aids, sendo a África subsaariana a região que mais sofre com a 

doença, e tem nela a maior causa de mortalidade. O número de óbitos decorrentes da 

doença na região chega a aproximadamente dois terços do total mundial, com 22,5 

milhões de pessoas infectadas com o HIV. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Relatórios descrevem a epidemia como permanecendo estável na América 

Latina. No Brasil, os números chegam a 474.273 casos notificados de aids, com 

192.709 óbitos. Em Pernambuco, o Programa Estadual DST/aids, registrou 11.246 casos 

acumulados de aids entre 1983-2008 (UNAIDS, 2008). A infecção pelo HIV-1, quando 

não tratada, é marcada pelo declínio progressivo das células que compõem o sistema 

imune, especialmente no número de linfócitos T CD4
+ circulantes, o que, em um 

período variável de anos leva à morte por falência imune e infecções oportunistas. 

(HAYNES, B.F; 1996). 

A partir de meados da década de 1990, foram introduzidos esquemas 

terapêuticos compostos por combinações de inibidores da transcriptase reversa (RTIs), 

nucleosídeos, não nucleosídeos (NNRTIs) e/ou inibidores de protease (Ips), com o 

objetivo de controlar a replicação do HIV-1 e, por conseguinte, aumentar a contagem de 

linfócitos T CD4
+, reconstituindo o sistema imunológico (HO, D; 1996).  Esses 

esquemas, conhecidos como terapia antirretroviral de alta potência (HAART), 

resultaram em significativo aumento na sobrevida dos pacientes. (PALELLA, F.J.J; 

1998) 

A infecção pelo HIV predispõe a profundos e progressivos efeitos sobre o 

sistema imunológico, determinando alterações em praticamente, todo o organismo. A 

imunodeficiência experimentada pelos doentes na fase mais avançada da infecção 

configura o quadro da aids, caracterizando-se pelo aparecimento de graves infecções 

bacterianas, fúngicas, parasitárias e virais. Dentre as infecções bacterianas, pode-se 
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destacar a TB, causada pelo M.tuberculosis, sendo apontada como uma das 

complicações mais comuns no curso da infecção pelo HIV. (RACHID, M; 2008).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) um terço da população 

mundial está infectado pelo bacilo da TB, sendo esta responsável pela maior causa de 

morbimortalidade em todo o mundo, especialmente na Ásia e África. (OMS, 2007) 

Foram notificados cerca de 9,2 milhões de pessoas com TB em 2006, dos quais 

700 mil eram HIV positivos. Neste mesmo ano, a mortalidade mundial decorrente da 

doença chegou a 1,7 milhões de mortes, sendo 200 mil associadas ao HIV. Os casos 

(80%) se concentram em torno de 22 países, sendo o Brasil o único país da América 

Latina incluído entre eles. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007) 

Segundo a OMS, 22 países concentram 80% dos casos de TB no mundo. Nos 

últimos três anos, o Brasil passou da 14ª para a 18ª posição no ranking mundial de casos 

da doença, o que significa que as ações de controle estão sendo eficazes. Em relação à 

incidência, cuja taxa é de 62/100.000 habitantes, o país ocupa o 108º lugar. No Brasil, a 

doença é a quarta causa de mortes por doenças infecciosas e a primeira em pacientes 

com aids. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) 

Segundo dados do Ministério da Saúde, nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, 

a incidência da aids tende à estabilização, já no Norte e Nordeste, a tendência é de 

crescimento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). No Brasil, 70% dos casos estão 

concentrados em 315 dos 5.565 municípios. As maiores incidências estão nos estados 

do Amazonas (68,93 por 100 mil), Rio de Janeiro (66,56 por 100 mil), Pernambuco 

(47,69 por 100 mil), Pará (43,05 por 100 mil) e Ceará (42,60 por 100 mil). A região 

Centro-Oeste é a que apresenta as menores taxas do país – em Goiás, são 13,88 por 100 

mil habitantes. No Distrito Federal, 13,82 por 100 mil. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008)   

Os casos de co-infecção TB/HIV ainda se concentram mais nas regiões Sul e 

Sudeste do País, mas com uma progressão maior para as regiões Norte e Nordeste, o 

que confirma a expansão da epidemia para o restante do país, uma vez que nos 

imunoincompetentes, a TB irá ocorrer na maioria das vezes, por reativação de uma 

infecção latente e não por contágio. (AIDS/SINAN 2008).  
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No Brasil, a expectativa para a taxa de co-infecção pelo M.tuberculosis em 

infectados por HIV é de 3% a 4%, mesmo com dados subestimados. Na Região Sudeste, 

onde a prevalência de infecção pelo HIV é a maior do país, identificam-se em média, 

para os atendimentos em ambulatório a pacientes de TB, taxas de 10% a 15% de co-

infecção TB/HIV, que sobem para 25% a 30% nos casos atendidos em unidades 

hospitalares. (KRITSKI, A; 2005) 

Sobre a incidência de casos novos de TB, o Ministério da Saúde apresenta dado 

mostrando queda na taxa de detecção da doença no País, que passou de 51,44 por cada 

grupo de 100 mil habitantes, em 1999, para 37,12, em 2008, representando uma redução 

de 27,58% em 10 anos. Em números absolutos, o Brasil registrou 82.934 novos casos 

no final da década passada, contra 70.379 no ano de 2007. (SVS/MINISTÈRIO DA 

SAÙDE, 2008.) 

No Estado de Pernambuco foram registrados 4.098 casos novos de TB em 2007. 

Em 2008 foram notificados de janeiro a setembro 2.422 casos novos de TB, destes 8,4% 

co-infectados com o HIV. (BOLETIM DA SECRETARIA DE SAÚDE – PE, 2008).  

A infecção pelo HIV tornou-se um dos maiores fatores de risco para o 

desenvolvimento de doença em indivíduos previamente infectados pelo bacilo de Koch 

(BK) e pesquisas realizadas sugerem que o número de co-infectados parece refletir a 

prevalência básica da TBD do local de onde vivem ou viveram esses indivíduos. 

(SHAFER R.W; 1996).  

Essa suscetibilidade e risco de progressão para a TB pode ocorrer tanto na 

infecção recente quanto na latente, e este risco aumenta à medida que a 

imunoincompetência se estabelece, fazendo com que a TB possa ocorrer em qualquer 

fase da infecção pelo HIV. (REID A; 2006).  

A co-infecção do HIV/TB proporcionou uma modificação no perfil da TB com 

substancial aumento dos casos novos nos países em desenvolvimento, como o Brasil e o 

recrudescimento da doença nas nações desenvolvidas, outrora sob controle. (GOPI A; 

2007) 

A TB é apontada como a primeira causa de mortes dos pacientes com aids além 

de ser uma das complicações mais comuns no curso da infecção pelo HIV. A interação 
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existente entre os dois agentes resulta na progressão mais rápida tanto da TB como da 

imunodepressão causada pelo HIV, o que pode tornar o diagnóstico de TB mais difícil 

nestes pacientes, em virtude da possibilidade de modificação do quadro clínico e 

radiológico pela imunodeficiência, além da menor sensibilidade da baciloscopia. 

(RACHID M; 2008).  

Nos pacientes com aids e imunodeficiência avançada, a TB apresenta 

manifestações clínicas atípicas, por vezes semelhantes à primo-infecção, além de 

frequente comprometimento de outros órgãos, apresentando-se na forma de TBD. 

(RACHID M; 2008).  

É descrito em diversos estudos a maior ocorrência de casos de TBD e/ou formas 

extrapulmonares entre os pacientes co-infectados com o HIV, confirmando que essas 

formas extrapulmonares estão associadas a situações de fragilidade do sistema 

imunológico. (XAVIER M.I.M; 2007) 

Segundo estudo realizado, a TBD se apresenta com o dobro da incidência nos 

pacientes co-infectados com o HIV, comparando-se com aqueles sem sorologia positiva 

para o HIV, e pode apresentar formas bastante variáveis e agressivas. A TO é um dos 

tipos de comprometimento dessa forma extrapulmonar. (GOPI A; 2007).  

A TO pode ser definida como sendo uma infecção causada pelo M.tuberculosis 

em qualquer dos segmentos oculares e pode manifestar-se como doença primária, tendo 

como foco inicial da infecção o olho, ou secundária, quando o acometimento ocular se 

dá por via hematogênica. (VARMA D; 2006). 

Estudos mostram como principais fatores de risco para TO: a etnia negra, sexo 

masculino, idade precoce, baixo nível socioeconômico e algumas doenças sistêmicas 

como o diabetes mellitus, tumores, alcoolismo, aids e silicose. (ORÉFICE F; 2000). 

Manifestações oculares por diversas etiologias são comuns na aids e cerca de 

60% dos pacientes desenvolvem tais manifestações ao longo do curso da doença, sendo 

a TO considerada rara. (MUCCIOLI C; 2005). 

A TB pode afetar os olhos de muitas maneiras: granuloma de conjuntiva, ceratite 

intersticial, doença flictenular, episclerite, uveíte anterior (granulomatosa ou não), 

vasculite retiniana e corresponde a cerca de 1 a 3% dos casos de uveíte, acompanhando 
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o aumento do número de casos de TB sistêmica após a pandemia da aids. (SMALL PM; 

1991) 

O acometimento ocular na aids é potencialmente ameaçador para a visão, 

reduzindo a qualidade de vida dos pacientes se, como consequência, houver perda da 

acuidade visual. Essas lesões podem ter aparência clínica atípica, com acometimento 

maior da coróide seguindo um curso incomum e, não raro, demonstrar refratariedade ao 

tratamento convencional. (AH-FAT F.G; 1996). 

A uveíte tuberculosa (UTB) é na sua maioria do tipo granulomatosa, 

caracterizada pela tendência a formação de nódulos de íris (Koeppe ou Bussaca) e PKs 

do tipo “mutton fat”. Os oftalmologistas devem estar atentos a uveíte do tipo anterior 

não responsiva à medicação tópica, para a investigação de TO, em qualquer paciente 

seja ele imunocompetente ou não (DIMANTAS M.A.P; 2003). 

Devido à dificuldade em se isolar o agente na TO, o diagnóstico é presuntivo na 

maioria dos casos, considerando para tanto a epidemiologia positiva, a clínica (sistêmica 

e ocular), a resposta imunológica do paciente além da resposta terapêutica às drogas 

antituberculose. (ALMEIDA S.R.A; 2006). 

A TO é considerada uma infecção rara e sua incidência é variável entre as 

diversas pesquisas feitas em diferentes países, divergindo a partir do tempo em que foi 

realizado cada estudo, as diferentes populações e a geografia. (BOUZA E; 1997). 

Acredita-se que a descrição mais antiga da TO se deva a um caso de lesão de 

íris, descrita por Maitre-Jan em 1711 e que os tubérculos coroideanos foram descritos 

pela primeira vez em 1830 associados a um caso de tuberculose miliar, sendo, porém 

Fraenkel (1869) quem primeiro demonstrou esses tubérculos coroideanos com o 

oftalmoscópio. Robert Koch em 1882 descobriu o bacilo da tuberculose (BK), tendo 

Haab demonstrado em 1884 este microorganismo nos tecidos oculares pela primeira 

vez. (DUKE E.S; 1970). Um estudo realizado em 1073 pacientes com TB apresentou 

apenas 3 casos de TO, o que equivale a incidência de 0,27%. (GOLDENBURG M e 

FABRICANT N.D; 1931). 

Em 1941, Guyton e Woods sugeriram que 78% de todos os casos de uveíte 

estavam relacionados à TB. (GUYTON J.S; 1941). Em 1954, Woods encontrou uma 
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proporção significativamente menor e referia que somente 20% dos casos de uveíte 

realmente eram secundárias a TB (WOODS A.C; 1954). Dos casos de uveíte avaliados 

pelo autor, somente 14% eram casos de UTB. Essa discrepância pode ser atribuída ao 

maior rigor dos critérios diagnósticos e ao aprimoramento dos testes sorológicos, assim 

como também ao maior número de etiologias alternativas, tais como a sarcoidose e a 

toxoplasmose, as quais raramente eram levadas em consideração na época do estudo de 

Guyton & Woods. (CAMPOS WR, 2005) 

Nos anos 60, as causas infecciosas, tais como TB, sífilis, e infecções bacterianas 

focais, passaram a não ser tão valorizadas quanto antes, e a toxoplasmose tomou este 

lugar, tanto que acreditavam que somente 14% eram de etiologia tuberculosa. 

(ORÉFICE F, 2000). Em 1967, Donahue descrevia uma incidência da doença de 1,46% 

entre 10.524 pacientes. (DONAHUE H.C; 1967). 

Abreu et al. (1980), por meio de um estudo de 132 pacientes imunocompetentes, 

realizado na Clínica de Uveítes da Escola Paulista de Medicina, encontrou a TB como a 

terceira causa dessa doença ocular. Perkins e Folk (1984), em um estudo de pacientes 

imunocompetentes com uveítes em Londres e nos Estados Unidos da América (USA), 

encontraram a porcentagem de 3% e 0% respectivamente, para etiologia tuberculosa. 

No mesmo ano, pesquisadores brasileiros examinaram 139 pacientes hospitalizados 

com TB, ativa extra-ocular, HIV negativos e não conseguiram encontrar nenhum caso 

de lesão ocular em atividade. (ORÉFICE F; 1987). Gomi CF (1997) cita a TO em 32 

(4,3%) pacientes, na Clínica de Uveítes da Universidade de São Paulo, todos 

imunocompetentes. 

Em um estudo realizado na Escola Paulista de Medicina entre janeiro de 1999 e 

julho de 2002 a TO representou 1% dos casos de uveíte do período estudado, tendo 

sido, porém, excluídos deste estudo os pacientes com HIV/aids. (ALMEIDA S.R.A.D; 

2006). 

Fernandes LC e Oréfice F (1996) encontraram índices semelhantes (0,9%) em 

estudo epidemiológico realizados no Hospital São Geraldo/UFMG e em serviço privado 

de Belo Horizonte, entre 1970 e 1993. A TO ocorreu em 30 pacientes (0,9%) dos 3.317 

casos de uveítes analisados, sendo 23 casos do hospital público e 7deles do serviço 
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privado. Tal fato reafirma dados da literatura que relacionam a TB com a baixa 

condição socioeconômica. A pesquisa foi realizada em pacientes HIV negativos.  

Um estudo prospectivo feito na Espanha, em 1997 onde foram examinados 100 

pacientes com TB, demonstrou o acometimento ocular em 18 pacientes (18%), 11 deles 

eram co-infectados com o HIV. (BOUZA E; 1997). Enquanto isso, Mendes GF (2003) 

encontrou no Distrito Federal uma incidência de 5,5% de TO entre pacientes com TB 

sistêmica, onde 33,5% eram co-infectados com HIV.  

Na República Democrática do Congo, um estudo retrospectivo analisou 581 

pacientes com uveítes durante um período de 11 anos com o objetivo de determinar a 

prevalência da infecção pelo HIV e afecções oculares associadas, além de diagnosticar 

as possíveis causas das uveítes nos pacientes HIV positivos. Foi diagnosticado o HIV 

em 89 pacientes (14,3%) e entre eles 14 pacientes (16%) apresentaram uveíte pelo 

M.tuberculosis (MWANZA J.C; 2000) 

Em Malawi na África, foi encontrada a incidência de 2,8% de TO entre 109 

pacientes com TB e dentre os quais 102 eram co-infectados com HIV. Os três pacientes 

que apresentaram a doença ocular eram co-infectados com TB/HIV. (BEARE N.K; 

2002). 

Na Arábia Saudita a partir da análise retrospectiva dos prontuários de 200 

pacientes com diagnóstico de uveíte durante o período de 1995 a 2000, foi descrito o 

M.tuberculosis como sendo responsável por 10,5% das etiologias. Neste estudo não foi 

avaliado se o paciente era soropositivo ou não para o HIV. (ISLAM S.M; 2002). 

Na Índia, num estudo retrospectivo onde foram analisados 1273 casos de uveítes 

em pacientes HIV positivos ou não, foi demonstrado que 0,39% desses casos 

decorreram da infecção pelo M.tuberculosis. (BISWAS J; 1996).  

No Brasil em 1994 foi publicado o primeiro estudo tipo Relato de casos 

relacionando TO e aids em que foram apresentados quatro pacientes com aids e TO. 

(PINHEIRO S.R.A; 1994). No mesmo ano foi realizado um estudo na frança no qual os 

autores relataram os achados clínicos e angiográficos de três casos de granulomas 

coroideanos tuberculosos, em pacientes co-infectados com HIV. (CAMPINCHI T.F; 

1994). 
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Em um estudo retrospectivo com 1100 pacientes ambulatoriais com HIV/aids 

atendidos no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina de janeiro 

de 1993 a janeiro de 1996, foi encontrada uma incidência de 0,09% de TO. (MATOS 

K.T.F; 1999). 

Foi realizado um estudo para determinar a prevalência e características clínicas 

da TO em 46 pacientes com aids, em Mumbai na Índia, onde foram detectados 17 

pacientes co-infectados com TB/aids (36,9%). Destes, quatro (23,5%) apresentaram TO. 

(METHA S; 2005). Por outro lado, outra pequisa realizada no mesmo país, verificou a 

presença da TO  em  15 (1.95%) dos 766 pacientes com HIV/TB. (RAJESH B.B; 2006) 

Para Cunningham ET (2001), com o aumento do número de pacientes com aids 

e TB vivendo nas grandes cidades talvez o acometimento ocular pela doença devesse 

ser mais frequentemente identificável, sendo sugerido maior número de trabalhos sobre 

o tema.  

Vários artigos citam como alterações mais frequentes encontradas na TO em 

imunocompetentes as causadas por ação direta do patógeno, como o tuberculoma de 

anexos, as uveítes anteriores e posteriores e a endoftalmite. A presença de flictênulas 

(na conjuntiva ou córnea) e a vasculite retiniana são decorrentes da reação de 

hipersensibilidade tipo IV, mais características do quadro clínico nesses pacientes 

imunologicamente saudáveis. (BELFORT Jr.R; 2005). Por outro lado, nos pacientes 

imunoincompetentes, co-infectados com o HIV/TB, o M.tuberculosis acomete 

particularmente a coróide e este envolvimento pode ser explicado pelo alto suprimento 

sanguíneo desta estrutura, embora nada impeça que as lesões típicas dos 

imunocompetentes também venham a ocorrer nesses pacientes com aids. (ORÉFICE F; 

2005)  

Outros trabalhos descrevem como achados oculares frequentes da uveíte anterior 

relacionados à TB em pacientes co-infectados com HIV ou não: precipitados ceráticos 

(PKs) granulomatosos e nódulos de íris. A iridociclite, na ausência de tratamento 

específico, progride lentamente até o envolvimento do vítreo, retina, coróide e nervo 

óptico. (HELM CJ; 1993) 
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A literatura mundial mostra alguns casos de TO, geralmente com diagnóstico 

através de exames especializados, como punção de humor aquoso, aspirado vítreo ou 

biópsia coriorretiniana. (RAJESH BB, 2006)  

O diagnóstico da TO devido ao seu pleomorfismo é às vezes demorado, o que 

pode levar ao alto índice de redução da acuidade visual, pois quanto mais precoce for o 

início da terapia maior a chance de recuperação visual, o que torna imperativo que esta 

etiologia seja lembrada e pesquisada em todos os pacientes com uveítes crônicas de 

causa indeterminada, em pacientes HIV positivos ou não. (ALMEIDA S.R.A.D; 2006) 

Após levantamento bibliográfico do período de 1985 a 2009, nas bases de dados 

Medline, Lilacs, Scielo e Scopus, verificou-se a existência de poucos estudos 

envolvendo a pesquisa da incidência e das manifestações clínicas da TO exclusivamente 

em pacientes com a co-infecção TB/aids.  Assim, devido a essa escassez, todo estudo 

prospectivo envolvendo o comprometimento ocular pelo M.tuberculosis, em pacientes 

com TB e aids, se torna importante para contribuir para uma melhor compreensão dos 

fenômenos que ocorrem nesse sítio imunologicamente privilegiado.   
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3- OBJETIVOS 
 

3.1 - OBJETIVO GERAL 
 
 

Estimar a frequência de TO encontrada entre os pacientes co-infectados com 

HIV/TB em dois hospitais de referência na cidade de Recife. 

 

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Estimar a frequência da TO em pacientes infectados com o HIV/TB. 
• Descrever as alterações oftalmológicas dos pacientes co-infectados com  

HIV/TB. 
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4- METODOLOGIA  
 

4.1.  Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo descritivo, do tipo série de casos onde os pacientes co-

infectados com o TB/ HIV, constituíram a casuística do estudo.  

4.2.  Local do estudo 

Foram locais de estudo o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco e o Hospital Correia Picanço, que se caracterizam como públicos, 

credenciados ao Sistema único de saúde. O Hospital Correia Picanço é de referência 

estadual para atendimento de HIV/aids. 

4.3.  População do estudo 

A população alvo constituiu de pacientes co-infectados pelo HIV/TB, inscritos 

no Programa de acompanhamento e tratamento da aids num dos dois hospitais 

especializados Hospital das Clínicas (HC) ou Hospital Correia Picanço (HCP), podendo 

ou não estar em uso de TARV, ou do tratamento da TB, localizado na cidade do Recife-

PE, no período de setembro de 2009 a março de 2010. 

Por se tratar de um estudo de série de casos, a amostra foi do tipo conveniência 

segundo a demanda do hospital. 

Aqueles que preencheram os critérios de inclusão foram convidados a participar 

da pesquisa após a explicação dos seus objetivos, riscos e benefícios, enfatizando seus 

direitos de participar ou não. Para os que concordaram foi solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A).  

 

 4.4. Critérios para seleção na pesquisa 

 

4.4.1. Critérios de inclusão 

   Foram considerados critérios de inclusão:  
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• Idade igual ou superior a 18 anos, independente de gênero; 

• Ter o diagnóstico de aids  pelo Ministério da Saúde do Brasil e  o 

diagnóstico de TB (pulmonar ou extra-pulmonar); 

• Estar inscrito no Programa de acompanhamento e tratamento da aids 

num dos dois hospitais especializados Hospital das Clínicas (HC) ou 

Hospital Correia Picanço (HCP); 

• Concordar em participar do estudo por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A); 

• Ter condições clínicas de se locomover ao ambulatório para o exame 

oftalmológico.  

 

 4.4.2. Critérios de exclusão 
 

 Foram considerados critérios de exclusão: 

• Indivíduos com idade inferior a 18 anos; 

• Recusa a participar do estudo, por não assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; 

• Não apresentarem a co-infecção HIV/TB; 

•  Aqueles sem condições clínicas de se locomover ao ambulatório 

para o exame oftalmológico. 

 

4.5. Operacionalização 
 

 4.5.1. Entrevista e Coleta de dados 

Os pacientes foram entrevistados e receberam explicações sobre os objetivos 

do projeto. Aqueles que concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). Foi preenchido um 

questionário (APÊNDICE B), onde foram coletados os dados referentes à 
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identificação do paciente, condições sócio-demográficas, hábitos de vida e história 

de doenças oculares.  

Para assegurar uma coleta de dados mais abrangente, foi solicitado aos médicos 

assistentes e residentes dos dois hospitais de referência para o estudo, que mantivessem 

contato com a pesquisadora quanto à internação ou acompanhamento ambulatorial de 

um paciente que cumprisse os critérios de inclusão da pesquisa, para que o exame 

oftalmológico pudesse ser realizado.  

Os pacientes acompanhados no HC foram submetidos ao exame oftalmológico 

completo no ambulatório do próprio hospital, já os pacientes provenientes do HCP 

foram encaminhados para a realização do exame, ao ambulatório do Centro Médico 

Senador José Ermírio de Moraes que faz parte da rede municipal da Prefeitura da cidade 

do Recife, que se caracteriza como pública credenciada ao Sistema único de saúde, pois 

o HCP não dispõe de ambulatório de oftalmologia próprio. 

Foi realizada a ordem sequencial de um exame oftalmológico completo: 

aferição da acuidade visual, refração, exame de biomicroscopia na lâmpada de 

fenda, aferição da pressão intra-ocular e exame de fundo de olho. Todas as 

informações obtidas foram registradas em protocolo elaborado pela pesquisadora 

(Apêndices B e C).  

Também foram coletados dados dos prontuários médicos como, exames 

gerais mais recentes, uso de antirretrovirais e outros medicamentos, contagem de 

linfócitos T CD4+ e carga viral.  

 

4.5.2. Operacionalização relacionada ao exame oftalmológico 
         

O exame oftalmológico constituiu em determinação da acuidade visual com 

correção óptica, caso o paciente fizesse uso, para longe usando como base os optotipos 

de Snellen a 6 metros de distância do paciente e para perto com os optotipos de Jaeger a 

33 cm a uma distância de 33 cm do globo ocular do paciente; realização da refração 

dinâmica caso o paciente tivesse idade maior do que 38 anos e sob cicloplegia se 

apresentasse idade inferior a esta.  

O exame de biomicroscopia foi realizado utilizando-se a lâmpada de fenda, 

avaliando-se minuciosamente todas as estruturas oculares, seguindo-se da instilação de 
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colírio anestésico e de colírio de fluoresceína no saco conjuntival inferior de cada olho 

para aferição da pressão intra- ocular por meio do tonômetro de aplanação.  

O exame de fundo de olho foi realizado, com um oftalmoscópio binocular 

indireto (OBI), com iluminação halógena elétrica mantida em suporte para a cabeça, e 

uma lente externa de 20 dioptrias (Volk®). 

A oftalmoscopia indireta foi realizada após instilação de 3 gotas no saco 

conjuntival inferior de cada olho de três gotas de solução aquosa de tropicamida a 1%, 

com intervalo de 10 minutos entre as gotas. Após posicionamento do suporte luminoso 

na cabeça da pesquisadora, fez-se incidir a luz sobre a lente de 20 dioptrias e a lente de 

visão, iluminando o fundo do olho e com isso possibilitando a observação do pólo 

posterior e da periferia retiniana. 

Os pacientes que tiveram suspeita de TO foram submetidos a outros dois exames 

oftalmológicos realizados com a mesma ordem sequencial por duas oftalmologistas 

diferentes que preencheram um formulário similar ao da pesquisadora (Apêndice C) 

descrevendo o seu exame e dando um parecer juntamente com um laudo com hipótese 

diagnóstica. Só foi considerado como diagnóstico de TO aquele paciente que teve dois 

dos três pareceres favoráveis à doença e que responderam ao tratamento com as drogas 

tuberculostáticas, com melhora ou cura do quadro oftalmológico. 

        Os pacientes com diagnósticos de alterações fundoscópicas foram submetidos a: 

retinografia, empregando retinógrafo digital (Topcon®, Japão.), avaliada pelo programa 

Image NET, para processamento das imagens obtidas.  

           Posteriormente, a pesquisadora buscou no prontuário do paciente as informações 

relativas às variáveis: carga viral, contagem de células T CD4+, resposta ao teste 

tuberculínico, resultado da Radiografia de tórax, início do tratamento para TB, além dos 

exames complementares e laboratoriais.  

         Os pacientes receberam atendimento oftalmológico pela pesquisadora, assim 

como todos os procedimentos terapêuticos necessários para uma boa assistência à saúde 

ocular. A pesquisadora se comprometeu a acompanhar os pacientes que tiveram 

diagnóstico de doença ocular crônica no Centro médico senador José Ermírio de 

Moraes, onde esses pacientes passaram a ter prontuário. 
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4.6.  Caracterização Amostral  
            

 

Para caracterização amostral, foram empregadas como variáveis sócio-

demográficas as descritivas de idade (variável intervalar, contínua) expressa em anos 

completos de vida; gênero (variável nominal), categorizado como masculino e 

feminino; procedência (variável nominal), considerada a cidade em que o paciente 

declarou ter residência, nível de escolaridade (variável nominal) onde foi considerado o 

nível relativo à série educacional que o paciente estava cursando ou havia concluído na 

época da pesquisa; etnia, (variável nominal) em que foi aceita como parda aquela pessoa 

que se declarou como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com 

pessoa de outra cor, ou etnia, e indígena aquela que se declarou indígena ou índia. 

          Para caracterização da aids, foram consideradas as variáveis relativas a: carga 

viral (variável intervalar, contínua), contagem de células T CD4+ (variável intervalar, 

contínua), conforme informações no prontuário ou diretamente no Laboratório Central 

de Saúde Pública (LACEN), como também informação verbal do paciente quanto ao 

uso da TARV (variável nominal) e regularidade ( variável de razões, discreta). Quanto à 

carga viral e à contagem de células T CD4+, foram consideradas para efeito dessa 

pesquisa as determinações mais recentes, realizadas num período de até quatro meses 

anteriores à coleta de dados. 

         Para caracterização da TB foram consideradas as variáveis: forma de 

apresentação (órgão ou tecido acometido pela TB), categorizado como: pulmonar, 

extrapulmonar, disseminada, pulmonar e extrapulmonar. Critério de diagnóstico de TB 

(consideram-se as bases em que o diagnóstico de TB foi realizado), categorizado em: 

baciloscopia e/ou cultura positiva e critério clínico e/ou radiológico.  

Foi investigada história prévia de doenças oculares, por meio de interrogatório 

sintomatológico e terapêutico, contemplando as variáveis nominais: inflamação ocular, 

cegueira, glaucoma, doença na retina, alergia ocular, catarata, trauma ocular, cirurgia 

ocular. Analisou-se a presença ou não de queixas oftalmológicas. (Apêndice B) 

Ao exame da biomicroscopia foram investigadas as variáveis nominais relativas 

às alterações em: conjuntiva (presença de granuloma assim como congestão da 

conjuntiva bulbar ou quemose), esclera (esclerite, presença de granuloma), córnea 

(edema, abscesso, ceratite parenquimatosa com infiltração vascular) câmara anterior 
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(presença ou ausência de flare, hipópio, hifema) íris (presença de granuloma, de 

nódulos, tumefação, sinéquias anteriores e/ou posteriores, neovasos). 

           Ao exame fundoscópico, foram investigadas as variáveis nominais relativas às 

alterações em: papila (palidez, papilite, aumento da escavação, hiperpigmentação, 

edema, hiperemia, neovascularização), humor vítreo (vitreíte, hemorragia vítrea, 

hemorragias pré-retinianas, opacificações), retina (edema, hemorragias, roturas, drusas, 

exsudatos, descolamento exsudativo, gliose, estafiloma posterior, vasculites, 

degeneração periférica, marcas de laser, tumores, retinite, coriorretinite, retinocoroidite 

ativa ou cicatricial, retinosquise, necrose, e “snow bank”) mácula (morfologia, 

coloração, edema, membrana, hemorragia, e drusas). 

 

             

           4.7 Aspectos Éticos 

        

          Em obediência ao que determina a Declaração de Helsinque, modificada em 

Hong-Kong, a Declaração de Nurenberg e a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, o projeto da pesquisa foi registrado no SISNEP FR sob nº 260033 e aprovado 

pelo comitê de Ética em Pesquisa co Seres Humanos da Universidade de Pernambuco, 

sob nº 172/09. (Anexo A) 

 Os pacientes participaram do estudo apenas após explicação sobre o trabalho, 

sobre os procedimentos e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A 

identidade dos pacientes será mantida em sigilo. 

Esta pesquisa não apresenta conflito de interesse. 
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5- RESULTADOS 
 

Os resultados deste estudo deram origem ao artigo intitulado: “Frequência de 

Tuberculose Ocular em pacientes com Tuberculose e aids”. Este será submetido como 

artigo original à revista: Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Publicada pela 

Scientific Electronic Library Online – SciELO e classificada como qualis B3 pela 

CAPES. Possui fator de impacto igual a 0,1804 (ano de 2008) (ANEXO 2). 
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RESUMO 
 
 
Objetivo: Estimar e descrever as principais manifestações oftalmológicas e a frequência 
de Tuberculose Ocular encontradas entre os pacientes co-infectados com tuberculose e 
HIV atendidos em dois hospitais de referência na cidade de Recife. Métodos: Foi 
realizado um estudo descritivo, do tipo série de casos em pacientes co-infectados com 
HIV/TB, de ambos os sexos, com idade variando de 21 a 64 anos, no período de 
setembro de 2009 a março de 2010, atendidos e encaminhados pelos infectologistas de 
dois hospitais públicos da cidade do Recife, PE. Todos os pacientes foram submetidos 
ao exame oftalmológico completo, com acuidade visual, refração, biomicroscopia na 
lâmpada de fenda, aferição da pressão intra-ocular com tonômetro de aplanação e 
fundoscopia realizada com oftalmoscópio binocular indireto. Resultados: Dos 60 
pacientes examinados 35 (58,33%) apresentaram tempo de soropositividade para o HIV 
menor do que 5 anos. 45 (75%) apresentaram a medida da carga viral entre 10.001 a 
100.000 cópias. 52 (86,66%) estavam fazendo uso da TARV regularmente, 39 (65%) 
apresentavam contagem de linfócitos TCD4 (≤ 200 células/mm3). 2 (3,33 %) 
apresentaram acometimento ocular pelo Mycobacterium tuberculosis, as lesões incluíam 
tuberculoma de coróide e granuloma de coróide, tendo ambos respondido bem ao 
tratamento com as drogas antituberculose. Conclusão: Apesar da alta prevalência tanto 
da aids como da tuberculose em nossa região, este estudo não apresentou uma 
frequência maior de tuberculose ocular do que a demonstrada pela literatura em 
pacientes co-infectados pela tuberculose/aids. 
 
Palavras-chave: Tuberculose ocular. Aids. Co-infecção Tuberculose e HIV. 

 

ABSTRACT 
 
Objective:Estimate and describe the main manifestations ophthalmological and 
frequency of ocular tuberculosis found among coinfected patients with HIV and 
tuberculosis in two referral hospitals in the city of Recife. Methods: A prospective 
study type series of cases was developed patients infected with HIV/TB, of both 
genders, aging from 21 to 64 years old, from September 2009 to March 2010, attended 
and conducted by the infectologists of two public hospitals in the city of Recife, PE. All 
patients had been submitted to a complete ophthalmologic examination  with Visual 
acuity, refraction, biomicroscopia in slit lamp, measure intra-ocular pressure and 
fundoscopia with binocular indirection ophthalmoscope Results: The patients had this 
characteristics: 35 (58.33%) present time of soropositivity for HIV less than 5 years; 45 
(75%) present the measure of viral load between 10,001 100,000 copies; 52 (86.66%) 
are making use of TARV regularly; 39 (65%) present lymphocyte count TCD4 (≤ 200 
cells/mm3); 2 (3.33%) had ocular tuberculosis, injuries included tuberculoma of coroide 
and granuloma of coroide, having both responded well to treatment with the drug 
antituberculose. conclusion:It was concluded that in spite the high prevalence of aids 
and tuberculosis in our region, this study didn’t show an increased frequency of ocular 
tuberculosis than that shown by the literature in patients co-infected with tuberculosis 
and aids 
 
Keywords: Tuberculosis ocular. Aids. Co-Tuberculosis and HIV infection. 
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INTRODUÇÃO   

         A tuberculose ocular (TO) pode ser definida como sendo uma infecção causada 

pelo M. tuberculosis em qualquer dos segmentos oculares e pode manifestar-se como 

doença primária, tendo como foco inicial da infecção o olho, ou secundária, quando o 

acometimento ocular se dá por via hematogênica. 1 

         Apesar da tuberculose (TB) ser uma das doenças sistêmicas de maior morbidade 

e mortalidade em países em desenvolvimento a incidência da doença ocular é 

considerada baixa. 2 

         As manifestações clínicas da TO variam dependendo da virulência da 

micobactéria, da resistência do hospedeiro e até mesmo do grau de hipersensibilidade 

tissular à mesma, podendo ser mais difícil seu diagnóstico nos pacientes que têm aids. 3 

         Nos pacientes com aids e imunodeficiência avançada, a TB apresenta 

manifestações clínicas atípicas, por vezes semelhantes à primo-infecção, além de 

frequente comprometimento de outros órgãos, apresentando-se na forma de tuberculose 

disseminada (TBD).4  

Segundo estudo realizado, a TBD se apresenta com o dobro da incidência nos 

pacientes co-infectados com o HIV, comparando-se com os pacientes sem sorologia 

positiva para o HIV, e pode apresentar formas bastante variáveis e agressivas. A TO é 

um dos tipos de comprometimento dessa forma extrapulmonar. 5  

Apesar da TB ser reconhecidamente uma das infecções mais frequêntes nos 

pacientes HIV positivos, em um estudo retrospectivo com 1100 pacientes ambulatoriais 

com HIV/aids atendidos no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de 

Medicina de janeiro de 1993 a janeiro de 1996, foi encontrada uma incidência de 

0,09%de TO.6 Outro estudo realizado no mesmo serviço entre janeiro de 1999 e julho 

de 2002 a TO representou 1% dos casos de uveíte no período estudado, tendo sido, 

porém, excluídos deste estudo os pacientes com HIV/aids.7  
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         O diagnóstico da TO devido ao seu pleomorfismo é às vezes demorado o que 

pode levar ao alto índice de redução da acuidade visual, pois quanto mais precoce for o 

início da terapia maior a chance de recuperação visual, o que torna imperativo que esta 

etiologia seja lembrada e pesquisada em todos os pacientes com uveítes crônicas de 

causa indeterminada, em pacientes HIV positivos ou não. 7 

          Motivados pelo fato de que o número de trabalhos publicados no que se refere a 

TO no Brasil se concentrar em sua maioria no Sudeste o presente estudo objetivou 

analisar o acometimento ocular pelo M.tuberculosis em pacientes co-infectados, 

atendidos em dois hospitais de referência na cidade do Recife, permitindo conhecer 

melhor a frequência da TO além das alterações oftalmológicas na população alvo numa 

região com alta prevalência tanto da aids como da TB. 

RESULTADOS E MÉTODOS 

      No período compreendido entre setembro de 2009 a março de 2010, foi 

desenvolvido estudo prospectivo tipo série de casos envolvendo pacientes co-infectados 

com HIV/TB, maiores de 18 anos atendidos em dois hospitais da rede pública do 

Recife.          

A caracterização dos pacientes foi obtida por meio de questionário, realizado 

pela própria pesquisadora e por consulta ao prontuário que compreendeu: dados sócio-

demográficos, tempo de soropositividade para o HIV, contagem da carga viral, 

contagem de células T CD4, uso e regularidade da TARV, forma de apresentação da 

tuberculose (órgão ou tecido acometido), critério de diagnóstico da tuberculose, 

comorbidades oculares, queixas oculares, doença ocular prévia. 

         Foi realizada a ordem sequencial de um exame oftalmológico em todos os 

pacientes: aferição da acuidade visual, refração, exame de biomicroscopia na lâmpada 

de fenda, aferição da pressão intra-ocular e exame de fundo de olho 

O exame de biomicroscopia foi realizado utilizando-se a lâmpada de fenda, 

avaliando-se minuciosamente todas as estruturas oculares, seguindo-se da instilação de 

colírio anestésico e de colírio de fluoresceína no saco conjuntival inferior de cada olho 

para aferição da pressão intra- ocular por meio do tonômetro de aplanação.  
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           O exame de fundo de olho foi realizado, com um oftalmoscópio binocular 

indireto (OBI), com iluminação halógena elétrica mantida em suporte para a cabeça, e 

uma lente externa de 20 dioptrias (Volk®). 

           A oftalmoscopia indireta foi realizada após instilação de três gotas no saco 

conjuntival inferior de cada olho e de 3 gotas de solução aquosa de tropicamida a 1%, 

com intervalo de 10 minutos entre as gotas. Após posicionamento do suporte luminoso 

na cabeça da pesquisadora, fez-se incidir a luz sobre a lente de 20 dioptrias e a lente de 

visão, iluminando o fundo do olho e com isso possibilitando a observação do pólo 

posterior e da periferia retiniana. 

           Os pacientes que tiveram suspeita de TO foram submetidos a outros dois exames 

oftalmológicos realizados com a mesma ordem sequencial por duas oftalmologistas 

diferentes que preencheram um formulário similar ao preenchido pela pesquisadora, 

descrevendo o seu exame e dando um parecer juntamente com um laudo com hipótese 

diagnóstica. Só foi considerado como diagnóstico de TO aquele paciente que teve dois 

dos três pareceres favoráveis à doença. 

           Os dois pacientes com diagnósticos sugestivos de TO foram submetidos a: 

Retinografia, empregando Retinógrafo Digital (Topcon®, Japão.), avaliada pelo 

programa Image NET, para processamento das imagens obtidas. 

           O diagnóstico da TO foi baseado nos achados clínicos e oftalmológicos dos 

pacientes, nos achados negativos para outras causas de uveítes. 

 Os resultados deram origem as seguintes TABELAS: 

 

 Tabela 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS SÓCIO-ECONÔMICAS DE PACIENTES 

CO-INFECTADOS COM TB/HIV, ATENDIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009 A 

MARÇO DE 2010, EM DOIS HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE, PERNAMBUCO.  
Variáveis sócio-demográficas Frequência Percentual* 
Gênero   
    Masculino 39 65,0 
    Feminino 21 35,0 
Idade (anos)   
    18-29   9 15,0 
    30-39 31 51,6 
      ≥ 40 20 33,3 
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Estado Civil   
    Solteiro 28 46,6 
    Outros 15 15,0 
    Casado 14 23,3 
    Divorciado   5   8,3 
    Viúvo   4   6,6 
Etnia   
    Branco 28 46,6 
    Negro 19 31,6 
    Pardo 13 21,6 
    Amarelo 00 0,00 
    Índio 00 0,00 
Escolaridade   
    Analfabeto   5   8,3 
    Fundamental I 14 23,3 
    Fundamental II 23 38,3 
    Ensino Médio 13 21,6 
    Superior   5   8,3 
Procedência   
    Recife e Região 
Metropolitana 

47 78,3 

    Outros municípios 13 21,6 
* Percentual calculado com base num total de 60 pacientes 
 

 

Tabela 2- DISTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA AIDS EM PACIENTES CO-
INFECTADOS COM TB, ATENDIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009 A 
MARÇO DE 2010, EM DOIS HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE, PERNAMBUCO.  
Variáveis relativas à aids Frequência Percentual** 
Tempo de soropositividade para o HIV   
      Menor do que 5 anos 35 58,3 
      Maior do que 5 anos 25 41,6 
      Não sabe informar informa   0   0,0 
Quanto ao uso da TARV:   
      Fazendo uso REGULARMENTE 52 86,6 
      Reiniciando o uso da TARV    8 13,3 
      Nunca fez uso da TARV    0   0,0 
A última medida da carga viral estava:   
      Acima de 100.000 cópias     0   0,0 
      Entre 10.001 a 100.000 cópias 45 75,0 
      Abaixo de 10.000 cópias   8 13,3 
      Resultado não disponível   8 13,3 
A última contagem de TCD4 foi:   
      ≤ a 200 células/mm3    42 70,0 
       > 200 e ≤ 350 células/mm3 12 20,0 
       > 350 e ≤ a 500 células/mm3   0   0,0 
       > 500 células/ mm3   0  
       Resultado não disponível   6 10,0 
Quanto à forma de contágio com o HIV:   
       Sexo desprotegido com 
       Parceiro (a) homo ou bissexual 

 
35 

 
58,3 

       Sexo desprotegido com 
       Parceiro (a) heterossexual 

 
22 

 
36,6 
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       Utilização de drogas injetáveis     3*   5,0 
       Por acidente de trabalho   0   0,0 
       Por hemotransfusão    0   0,0 
*Dois dos pacientes relataram mais de uma possibilidade de contágio 
HIV- Vírus da imunodeficiência adquirida; TARV – Terapia Antirretroviral; Linfócitos T CD4

+ 

** Percentual calculado com base num total de 60 pacientes 

 

Tabela 3- DISTRIBUIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA TUBERCULOSE EM 

PACIENTES CO-INFECTADOS COM HIV, ATENDIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO 

DE 2009 A MARÇO DE 2010, EM DOIS HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE, 

PERNAMBUCO.  
Variáveis relativas à Tuberculose Frequência Percentual * 
Forma de apresentação:   
          Pulmonar  34 56,6 
          Disseminada  14 23,3 
          Pulmonar e Disseminada  12 20,0 
Critério de diagnóstico:   
          Baciloscopia e/ou cultura positiva 30 50,0 
          Critério clínico e/ou radiológico 30 50,0 
Em relação ao tratamento:   
          Já havia iniciado  48 80,0 
          Retomando após abandono    8 13,3 
          Ainda não havia iniciado    4   6,6 
Tuberculose Pulmonar (TB) Tuberculose Disseminada (TBD) * Percentual calculado com base 
num total de 60 pacientes 
Tabela 4- DISTRIBUIÇÃO DOS ACHADOS OFTALMOLÓGICOS DE PACIENTES CO-
INFECTADOS COM TB/HIV, ATENDIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009 A 
MARÇO DE 2010, EM DOIS HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE, PERNAMBUCO. 
Variáveis relativas ao exame oftalmológico  Frequência Percentual*** 
Queixa ocular   
    Sim 17  28,3 
    Não 43  71,6 
Tipos de queixas oculares*   
    Baixa acuidade visual (BAV) 17  28,3 
    Embaçamento visual   7  11,6 
    Dor   5    8,3 
    Ardor   6  10,0 
    Lacrimejamento   1    1,6 
    Queixas inespecíficas   3    5,0 
Doença ocular prévia   
    Sim   8  13,3 
    Não 52  86,6 
Frequência de pacientes**:   
   Sem alterações 34  56,6 
   Com alterações 26  43,3 
Alterações oculares encontradas:**    
    Glaucoma   5    8,3 
    Estrabismo   5    8,3 
    Catarata   4    6,6 
    Pterígio   4    6,6 
    Olho seco   3    5,0 
    RDNP   2    3,3 
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    Precipitados ceráticos   1    1,6 
    Reação de câmara anterior   1    1,6 
    Ambliopia   1    1,6 
Achado fundoscópicos:**   
    Aumento da escavação papilar   5    8,3 
    Hemorragias    4    6,6 
    Exsudatos algodonosos retinianos   3    5,0 
    Retinocoroidite cicatricial típica da Toxoplas- 
       mose  

  2    3,3 

    Atrofia do EPR   2    3,3 
    Retinocoroidite em atividade por Toxoplas- 
      Mose 

  1    1,6 

    Nevus de Coróide   1    1,6 
    Atrofia do nervo óptico   1    1,6 
    Degeneração retiniana periférica   1    1,6 
    Drusas   1    1,6 
    DMRI Forma Seca   1    1,6 
    Retinite pelo HIV   1    1,6 
    Retinite por CMV   1    1,6 
    Tuberculomas de coróide   1    1,6 
    Granuloma de coróide   1    1,6 
*Alguns pacientes referiram mais de um tipo de queixa ocular 
**Alguns pacientes apresentaram mais de uma alteração ocular e fundoscópica 
***Percentual calculado com base num total de 60 pacientes 
DMRI- Degeneração relacionada à idade, EPR- Epitélio pigmentar da retina, RDNP - 
Retinopatia diabética não proliferativa 

Dos 60 pacientes com a co-infecção TB-aids examinados, dois (3,33%) 

apresentaram lesões coroideanas compatíveis com TO e responderam ao tratamento 

para a TB. (Figuras 1, 2 e 3 ) Um (1,66%) apresentou um granuloma de coróide 

solitário, em pólo posterior de cor branco-amarelada em OD e tinha associado TB 

ganglionar. Enquanto o outro (1,66%), apresentou um quadro de panuveíte 

granulomatosa, com reação inflamatória na câmara anterior, associada a precipitados 

ceráticos do tipo "Mutton fat" ou gordura de carneiro (PKs), vitreíte, e vários tuberculomas 

de coróide em pólo posterior em OD. Este paciente apresentava associação com TB 

pulmonar. Ou seja, esses resultados além de expressarem em parte o pleomorfismo da 

TO, estão de acordo com os principais estudos do tema quanto ao fato do acometimento 

unilateral e predomínio de lesões da coróide entre os pacientes com TB/aids. 
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Figura 1- Granuloma de coróide em              Figura 2- Tuberculomas de coróide em 
OD. Paciente com TBD (ganglionar) e aids.  OD. Paciente com TB (pulmonar) e aids. 
FONTE: Foto da Pesquisadora.                      FONTE: Foto da Pesquisadora. 
 

 
Figura 3 - PKs do tipo ¨mutton fat” em OD.     Figura 4- Retinite por CMV em OE. 
OD. Paciente com TB (pulmonar) e aids.          Paciente com TB (pulmonar) e aids. 
FONTE: Foto da Pesquisadora.                         FONTE: Foto da Pesquisadora. 
 

 
Figura 5- Lesão cicatricial típica de              Figura 6- Retinopatia diabética não  
Retinocoroidite por Toxoplasmose                 proliferativa em OD. Paciente com TB/aids. 
em OE. Paciente com TB/aids.                        FONTE: Foto da Pesquisadora. 
FONTE: Foto da Pesquisadora. 
 
 DISCUSSÃO  

 

A frequência de TO encontrada no presente estudo foi de 3,3%. Apesar de 

aparentemente baixa, foi mais elevada do que a de outros estudos realizados no Brasil (5-
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8) que variou entre 0,09% e 0,7%. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de nosso 

estudo ter incluído pacientes co-infectados com HIV/TB, enquanto a maior parte dos 

estudos nacionais avaliaram pacientes com aids, independente da presença de 

tuberculose (5-8). A freqüência de 3,3% de TO verificada em nossos pacientes, talvez 

esteja relacionada a elevada frequência de TB em Pernambuco, que chega a 46,11/100 

mil habitantes (9). 

Por outro lado, uma frequência de 3,3% de TO não é elevada, principalmente 

por ser a TB extra-pulmonar e a TBD descritas frequentemente em pacientes com 

aids(10-11).  

Na realidade, o olho é considerado um órgão imunologicamente privilegiado, 

pela presença de mediadores imunológicos no humor aquoso, responsáveis tanto pela 

imunorregulação quanto pela imumnossupressão, diminuindo assim a inflamação local 
(12,13,14). É possível que esse privilégio imunológico, seja em parte responsável pela 

baixa incidência do acometimento ocular pelo M. tuberculosis.   

Uma das características do presente estudo, que o diferenciou dos demais, foi o 

fato do exame oftalmológico ter sido realizado, independentemente da presença de 

queixas oculares. Na realidade, apenas 17 (28,3%) pacientes referiam queixas 

oftalmológicas, mesmo assim, se constatou alterações em 26 (43,3%), ou seja, quase 

metade dos pacientes.  

Os dois pacientes com TO apresentaram lesões da coróide, corroborando os 

achados de outros autores (15-18) que atestam o predomínio do acometimento deste 

segmento ocular, entre pacientes co-infectados com HIV/TB. A coróide é mais 

frequentemente envolvida devido ao seu elevado suprimento sanguíneo, e pela 

freqüência da disseminação hematogênica do M. tuberculosis em pacientes com aids 

(16,19). 
 Observou-se ainda no nosso estudo outras infecções oportunistas oculares como, por exemplo, 

dois pacientes que apresentaram retinocoroidite típica toxoplásmica na forma cicatricial (3,3%) e outra 

em atividade (1,6%). Encontramos frequência semelhante de toxoplasmose ocular (4,9%) 

ao de outro estudo realizado recentemente nos mesmos hospitais no Recife, que 

constatou frequência de 4,3% de retinocoroidite cicatricial pelo toxoplasma. 

Curiosamente, o referido estudo avaliou alterações oculares em pacientes com aids e 

neurotoxoplasmose (20) , podia-se esperar portanto, um número mais elevado de 

acometimento ocular pelo toxoplasma, do que no nosso que incluiu apenas pacientes co-

infectados com TB. 
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 Também se verificou 1 caso (1,6%) de retinite por CMV, que surgiu após o 

início da HAART. Constatou-se nesse paciente um aumento do nível de CD4+ de 53 

para 260 células/mm3. Provavelmente, a citomegalovirose ocular resultou da Síndrome 

inflamatória da reconstituição imunológica (IRIS). A referida síndrome decorre da 

reativação de um quadro infeccioso latente, que se manifesta paradoxalmente após a 

recuperação imunológica. (21) A retinite por CMV é um dos exemplos clássicos da IRIS. 
(22) 

Dentre as lesões decorrentes da microvasculatura retiniana (17), encontramos exsudatos 

algodonosos (6,6%) e hemorragias (5%), que não puderam entretanto, ser atribuídas à aids , pois os 

pacientes apresentavam retinopatia diabética, que também causa tais lesões.  
Achados não relacionados à TB/aids, foram importantes, pois permitiram  

diagnosticar doenças oculares que podem comprometer a qualidade de vida dos 

pacientes tais como: glaucoma (8,3%), estrabismo (8,3%), catarata (6,6%) retinopatia 

diabética (3,3%), degeneração retiniana periférica (1,6%), degeneração macular 

relacionada à idade (1,6%), atrofia do nervo óptico (1,6%). Esses pacientes tiveram a 

oportunidade de ter a sua alteração reconhecida e serem submetidos ao tratamento 

adequado. Na realidade, o exame oftalmológico não é rotineiro na maioria dos serviços 

que atendem pacientes com aids, sendo realizado apenas quando o paciente apresenta 

queixas oculares. 

No presente estudo, observou-se que os dois pacientes com TO apresentavam-se 

na fase avançada da doença, com níveis   de CD4+ abaixo de 100 células/mm. É possível 

que o risco da afecção ocular aumente à medida que a imunodepressão se estabeleça, de 

modo semelhante às outras formas de  TB extra-pulmonar. (23).  Alguns estudos (24-26)  

demonstraram que alterações oculares relacionadas à aids se manifestam, 

principalmente, em fases avançadas da infecção, com níveis de CD4
+ abaixo de 50 

células/mm, embora a TB possa se apresentar em qualquer fase da infecção pelo HIV. 
(21,10) 

Embora pouco prevalente, a TO apresenta morbidade elevada, podendo evoluir 

com comprometimento visual permanente. Sua inespecificidade clínica pode atrasar o 

diagnóstico, e a precocidade deste, aumenta a chance de melhora visual quando para 

este fim, se faz necessário além do tratamento sistêmico para TB, de uma intervenção 

mais específica por meio do lazer de argônio, da injeção subconjuntival ou intra-

vítrea.(27,21,15)  
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Além disso, algumas medidas podem ser necessárias quando se constata a TO 

em um paciente co-infectado com HIV/TB, por exemplo, deve-se evitar o uso de 

etambutol ao esquema anti-tuberculose, pois essa medicação apresenta potencial de 

toxidade ocular. Ademais a utilização de corticosteróide sistêmico, por um tempo 

limitado, pode ser necessária para diminuir a inflamação ocular. (28-30) 

Sendo o fundo de olho um dos únicos locais onde o tuberculoma pode ser 

observado através do exame clínico, a fundoscopia assume especial importância, 

principalmente, naqueles pacientes com TB/HIV em estágios avançados, com quadro 

clínico atípico e na TBD, onde essas lesões poderão ser as primeiras do quadro (31). 

Estudos (23,32) sugerem ser esse exame de grande auxílio, podendo preceder 

procedimentos diagnósticos mais caros e invasivos.  

Acreditamos que seria conduta racional a realização rotineira do exame 

oftalmológico em pacientes com TB/HIV, independente da presença de queixas visuais 

e dos níveis de CD4+, para que uma vez identificadas, essas lesões venham a ser 

devidamente tratadas.  
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CONCLUSÃO 

Encontrou-se uma frequência de 3,3% de TO, superior a de outros estudos 

nacionais, provavelmente por termos incluído na população do estudo, pacientes co-

infectados pelo HIV/TB  

Os dois pacientes com TO apresentavam lesões na coróide, respaldando o 

acometimento ocular pela via hematogênica 
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6- CONCLUSÕES 
 
 
 
 

Encontrou-se uma frequência de 3,3% de TO, superior a de outros estudos 

nacionais, provavelmente por termos incluído na população do estudo, pacientes co-

infectados pelo HIV/TB  

 

Os dois pacientes com TO apresentavam lesões na coróide, respaldando o 

acometimento ocular pela via hematogênica 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Encontrou-se outras formas de acometimento ocular em torno de 40%, sugerindo a 

necessidade de avaliação oftalmológica em pacientes com aids, independentemente da 

presença de queixas oculares. 

 

Apesar da relativa baixa frequência de TO observada no presente estudo, pacientes 

co-infectados com HIV/TB, particularmente, com a forma extra-pulmonar devem 

realizar avaliação oftalmológica independentemente da presença de queixas oculares, 

pela possibilidade de intervenção diferenciada quando houver acometimento ocular.  

 

Nessa linha de raciocínio, a literatura é unânime em considerar a avaliação 

oftalmológica como prevenção secundária de danos mais graves ao paciente 

soropositivo para HIV, como procedimento que deve integrar a avaliação clínica, como 

parte para o atendimento multidisciplinar. (VRABEC T.R; 2004), (SAMPAIO V.L; 

2000), (MUCCIOLI C; 1995). Essa é a recomendação que este estudo deixa, 

enfatizando os casos em que há co-infecção com TB/HIV. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Declaro que estou sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que leva por título: 

AVALIAÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE TUBERCULOSE OCULAR EM PACIENTES 

COM TUBERCULOSE E AIDS. Declaro que estou ciente de estar participando da 

pesquisa que tem como finalidade principal ter uma idéia do quanto à tuberculose atinge 

o olho aqui no nosso estado em pacientes portadores do HIV. Sei que será utilizada a 

entrevista individual para a realização do estudo e será respondido um questionário. 

Fica acordado que as informações por mim fornecidas não serão utilizadas para outro 

fim além deste. Há possibilidade de durante a entrevista na qual eu responderei ao 

questionário eu me sentir constrangido (a) com alguma pergunta, tendo o direito de 

solicitar a interrupção da entrevista ou omissão de qualquer parte do questionário que eu 

deseje. Estou ciente de que se trata de uma atividade voluntária, de que eu posso desistir 

a qualquer momento e de que a minha participação não envolve remuneração. Nestes 

termos sei que posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando à pesquisadora 

sem prejuízo para ambas as partes a qualquer momento que eu desejar, tendo inclusive o 

direito de determinar que sejam excluídas do material do questionário informações que 

já tenham sido dadas, ou seja, a qual quer tempo. Sei que posso me sentir 

desconfortável por ser avaliado (a) por três profissionais médicos e que mesmo tendo 

aceitado e assinado este consentimento eu poderei me negar a ser avaliado, podendo 

desistir no ato do exame. Sei que ao me submeter ao exame clínico-oftalmológico irei 

dilatar as pupilas por meio de colírio, e que poderei sentir desconforto neste momento. 

Sei que poderei não ter um bom resultado no tratamento da minha doença ocular 

(tuberculose), ou seja, que poderei continuar com a mesma visão que estou agora, 

apesar do tratamento que receberei, assim como sei que da mesma forma, poderei ter 

melhora ou até ser curado do problema visual, a depender do grau da lesão causado pela 

tuberculose.  Sei que terei o direito de continuar com meu tratamento mesmo desistindo 

de participar da pesquisa e que isso em nada irá modificar na minha relação com minha 

médica. Terei direito de fazer o exame oftalmológico completo ao finalizar o 

tratamento, inclusive receber a receita dos óculos se a doença assim permitir. O contato 

para qualquer esclarecimento de que necessite será realizado com a pesquisadora 
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Katherine Sales Machado, autora do estudo, pelo endereço: Departamento de pós-

graduação de Medicina Tropical da UFPE localizada na Av. Professor Moraes Rego 

S/N na Cidade Universitária-Recife Pernambuco, pelos telefones: 21268527, 

99742788(Drª Katherine Sales) e 88398713 (Juliana), e pelo E-MAIL 

kethysales@hotmail.com. 

Minha participação é voluntária e está formalizada por meio da assinatura deste termo 

em duas (2) vias sendo uma retida por mim e a outra pela pesquisadora. Poderei deixar a 

qualquer momento de participar sem que isso acarrete prejuízo a minha pessoa. 

Após ter lido e discutido com o (a) entrevistador (a) os termos contidos neste 

consentimento esclarecido, concordo em participar como informante e como paciente, 

colaborando desta forma, com a pesquisa em questão. A assinatura deste consentimento 

não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. 

 

Recife, _____/_____/______ 

 

Nome completo:_____________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

Entrevistador (a)____________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

Testemunha 1: ______________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO E DADOS DO PRONTUÁRIO 
DADOS GERAIS  
1. Data do preenchimento do 
questionário 
____/____/____ 

2. Hospital onde foi acompanhado ? (    ) 
  1. HC  2. HCP 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
  
3. Nome do paciente:___________ 
_________________________ 
 

4. Registro: 

5. Data do nascimento: 
____/____/____ 
 

6. Idade em anos : 

7. Sexo: (    ) 
1. Masculino 2. Feminino 

8. Qual o nome da sua mãe?____________ 
____________________________________
_ 

9. Qual o seu estado civil? (    ) 
  1. Casado  
2. Solteiro  
3. Divorciado  
4. Viúvo   
5. Outros 

10. Procedência? (    ) 
1-De Recife ou da região metropolitana da 
cidade. 
2- Do interior do estado de Pernambuco. 
3- Outros... 
8. Sem registro 

11. Profissão (    ) 
_______________________________ 
 
8. Sem registro 
 
 
 
 
 
 
 

12. Escolaridade (    ) 
1. Alfabetização                                             
2.Ensino fundamental I ou 1º grau completo 
ou não 3. Ensino fundamental II ou 1º grau 
completo ou não                                             
4. Ensino médio (Antigo científico ou 2º 
grau) completo ou não                                   
5. Superior incompleto                                   
6. Superior completo                                      
7. Analfabeto                                                  
8. Sem registro                                                  

13. Etnia (    ) 
1. Branca  
2. Preta  
3. Amarela  
4. Parda  
5. Indígena  
7. Outro 
8. Sem registro                                           

 

HISTÓRIA  CLÍNICA  

RELACIONADA 

À   AIDS 

14. Como acha que se contaminou 
com o HIV? (    ) 

15. Qual o tempo de soropositividade para 
o HIV? (    ) 
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1. Relação sexual só com homens 
2. Relação sexual só com mulheres 
3. Relação sexual com homens e 
mulheres 
4. Com parceiro usuário de drogas 
5. Por utilizar drogas injetáveis 
6. Por hemotransfusão 
7. Por acidente (profissional de saúde) 
8.Sem registro          

1. Menor do que 5 anos 
2. Maior do que 5 anos 
8. Sem registro 
   
 

16. Quanto a TARV, você está: (    ) 
1. Fazendo uso da TARV regularmente   
2. Reiniciando o uso da TARV 
(abandono)      
3. Nunca fez uso da TARV  

17. Medida da carga viral: (    ) 
1. Acima de 100.000 cópias   
2. Entre 10.001 a 100.000 cópias   
3. Abaixo de 10.000 cópias 
4. Resultado não disponível  
Datando de (    /    /     ) 

18. A última contagem de linfócitos 
TCD4 foi: (    ) 
1. ≤ a 200 células/mm3    
2. > 200 e ≤ 350 células/mm3    
3. > 350 e ≤ a 500 células/mm3    
4. > 500 células/ mm3 
5. Resultado não disponível 
Datando de (    /    /     ) 

19. Há registro de outras doenças 
oportunistas exceto a TB? 
1. Citomegalovirose (    ) 
2. Toxoplasmose (    ) 
3. Sífilis (    ) 
4. Candidíase oral ou esofágica (    ) 
5. Herpes zoster (    ) 
9. Outras 
1. Sim 2.não 88.Sem registro 
99.Inaplicável 

                HISTÓRIA  
RELACIONADA À  

TUBERCULOSE 
 

  20. Forma de apresentação da TB:  (       ) 
1. Pulmonar  
2. Disseminada 
3. Pulmonar e disseminada (associada) 
 

21. Critério de diagnóstico da 
tuberculose: (      ) 
 
1. Baciloscopia e/ou cultura positiva 
2. Critério clínico e/ou radiológico 
 

22. Em relação à tuberculose, você: (      ) 
1. Está em tratamento pela 1ª vez 
2. Está retomando o tratamento após 
abandono de pelo menos 1 vez 
3. Ainda não iniciou o tratamento   
 

                   DADOS DO 
ATENDIMENTO  

OFTALMOLÓGICO 

23. Queixa ocular? (       ) 
1. Sim  
2. Não 
 

24. Se a resposta anterior foi sim, qual 
dessas queixas?  (     ) 
1. BAV    
2. Ardor          
3. Lacrimejamento    
4. Dor  
5. Olho seco   
6. Olho vermelho    
7. Embaçamento   
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8. Queixas inespecíficas   
25. Você tem ou teve alguma das 
doenças abaixo? (    ) 
1. Inflamação ocular.  
2. Cegueira Glaucoma   
3. Tuberculose no olho     
4. Doença na retina   
5. Alergia ocular   
6. Catarata   
7. Trauma ocular  

26. Você já operou alguma vez algum dos 
olhos?  (     )   
1. Sim     
2. Não   

 

27. Se a resposta anterior foi sim, qual 
a cirurgia e qual foi o olho operado?  
OD (   ) OE (   
)____________________         

28. Tem algum parente com doença 
ocular? 
  1. Sim (   )  2. Não  (   ) 

29. Se a resposta anterior foi sim, qual 
o 
parentesco?______________________
_ 

 

DADOS DO EXAME 
OFTALMOLÓGICO 

 

30.Acuidade Visual com correção 
ou após refração 
OD(    )OE(    ) 
1. ≤ 20/ 400 a 20/ 200 
2.  20/200  
3. ≥ 20/200 a 20/80   
3. ≥ 20/80 a 20/20   

31. Pressão Intra- ocular (    ) 
1. ≤ do que 10 mmHg 
2. Entre 12 a 20 mmHg 
3. ≥ do que 22 mmHg 
 

32. Biomicroscopia da conjuntiva  
OD(    )   OE(     ) 
1. Nódulos granulomatosos (tarsal) 
2. Nódulos granulomatosos (bulbar) 
3. Hiperemia 
4. Pterígio 
5. Pinguécula 
6. Outros 
7. Sem anormalidades 

33. Biomicroscopia da esclera e epiesclera  
OD (    )   OE (     ) 
1. Esclerite difusa  
2. Esclerite focal  
3. Epiesclerite  
4. Nódulos granulomatosos  
5. Outros  
6. Sem anormalidades  

34. Biomicroscopia da córnea 
OD  (    )    OE (     ) 
1. Edema de córnea  
2. Leucoma  
3. Pks “Mutton fat”  
4. Pks Finos  
5. Sinéquias anteriores  
6. Sem anormalidades  

35. Biomicroscopia do cristalino 
OD  (      )  OE  
1. Transparente  
2. Catarata  
3. Sinéquias posteriores  
 4. Outros     

36. Biomicroscopia da câmara 
anterior 
OD   (     )   OE (     ) 
1. Celularidade  
2. Flare  
3. Hipópio  

37. Fundoscopia 
OD   (     )    OE  
1. Coroidite      
2. Hemorragia vítrea  
3. Retinite exsudativa     
4. Cicatriz por coriorretinite 
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4. Hifema  
5. Sem anormalidades   

5. Vasculite  
6. Descolamento de Retina        
7. Vitreíte  
8. Edema macular  
9. Sem anormalidades  
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APÊNDICE C- LAUDO OFTALMOLÓGICO  

nº1 (   ) nº2 (    ) nº3 (    ) 
DATA:___/___/____ 

MÉDICA OFTALMOLOGISTA: 

 

ACUIDADE VISUAL 

Sem Correção - OD:____/____ 

                                   OE: ____/____ 

Com Correção - OD: ____/____ 

                                   OE: ____/____ 

REFRAÇÃO: Estática (    )     Dinâmica (   )   

OD: 

OE: 

 Adição: 

BIOMICROSCOPIA: 

OD: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------OE: ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------TONOMETRIA DE APLANAÇÃO: 

-----------X------------ mmhg às       hrs               s/m (   )  c/m (   ) 

MAPEAMENTO DE RETINA: 

OD:________________________________________________________________ 

OE:________________________________________________________________ 

HD:________________________________________________________________ 

 

Assinatura e carimbo 

_______________________ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE 

ÉTICA
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ANEXO 2 - INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

ISSN 0004-2749 versão 
impressa 

ISSN 1678-2925 versão online  

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

• Escopo e política  
• Normas para publicação  
• Forma e preparação de manuscritos  
• Envio de manuscritos  

 Escopo e política 

 

Os Arquivos Brasileiros de Oftalmologia são publicados bimestralmente, tendo como 
objetivo registrar a produção científica em Oftalmologia, fomentar o estudo, 
aperfeiçoamento e atualização dos profissionais da especialidade.  

São aceitos trabalhos originais, em português, inglês, ou espanhol, sobre 
experimentação clínica e aplicada, relatos de casos, análises de temas específicos, 
revisões de literatura, cartas ao editor ou comentários contendo críticas e sugestões 
sobre as publicações. Artigos com objetivos meramente propagandísticos ou 
comerciais, não serão aceitos.  

Todos os trabalhos, após aprovação pelo Conselho Editoral, serão encaminhados para 
análise e avaliação de dois revisores, sendo o anonimato garantido em todo o processo 
de julgamento. Os comentários serão devolvidos aos autores para as modificações no 
texto ou justificativas de sua conservação. Somente após aprovação final dos editores e 
revisores, os trabalhos serão encaminhados para publicação.  

 

  

Normas para publicação 

 

As normas que se seguem foram baseadas no formato proposto pelo International 
Committee of Medical Journal Editors e publicado no artigo: Uniform requirements for 
manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997;126:36-47, e 
atualizado em maio de 2000. Disponível no endereço eletrônico: 
http://www.acponline.org/journals/annals/01jan97/unifreqr.htm.  

O respeito às instruções é condição obrigatória para que o trabalho seja considerado 
para análise.  

Requisitos técnicos:  

Devem ser enviadas:  

a) três cópias, em papel tamanho ISO A4 (212x297mm), digitadas em espaço duplo, 
fonte tamanho 12, margem de 2,5cm de cada lado, com páginas numeradas em 
algarismos arábicos, iniciando-se cada seção em uma nova página, na seqüência: 
Página de título, resumo e descritores, texto, agradecimentos, referências, tabelas e 
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legendas;  

b) permissão para reprodução do material;  

c) aprovação de um Comitê de Ética da Instituição onde foi realizado o trabalho, 
quando referente a intervenções (diagnósticas ou terapêuticas) em seres humanos;  

d) carta assinada por todos autores num termo em que se afirme o ineditismo do 
trabalho. A falta de assinatura será interpretada como desinteresse ou desaprovação à 
publicação, determinando a exclusão editorial do nome dessa pessoa da relação de 
autores.  

Após as correções sugeridas pelos revisores, a forma definitiva do trabalho deverá ser 
encaminhada em duas vias, com cópia em disquete 3 ½". Os originais não serão 
devolvidos.  

  

Forma e preparação de manuscritos 

 

1. Página de identificação  

Deve conter:  

a) Título do artigo, em português (ou espanhol) e inglês, que deverá ser conciso, porém 
informativo; 
b) nome completo de cada autor, com o seu grau acadêmico e afiliação institucional;
c) nome do departamento e Instituição aos quais o trabalho deve ser atribuido;
d) nome, endereço, fax e e-mail do autor responsável e a quem deve ser encaminhada 
correspondência; 
e) fontes de auxilio à pesquisa.  

2. Resumo e descritores  

A segunda página deve conter o resumo, em português (ou espanhol) e inglês, de não 
mais que 250 palavras. Deverá ser estruturado, contendo os objetivos do estudo, 
métodos, principais resultados apresentando dados significativos e as conclusões. 
Abaixo do resumo, especificar 5 descritores que definam o assunto do trabalho. Os 
descritores deverão ser baseados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 
publicado pela Bireme que é uma tradução do MeSH (Medical Subject Headings) da 
National Library of Medicine e disponível no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br.  

3. Texto  

Deverá apresentar as seguintes partes: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, 
Conclusões e Referências. Em artigos de revisão (sobre um tema, um método, etc), nos 
de proposições teóricas, comunicações, descrições de casos ou com outras finalidades, 
divisões diferentes podem ser adotadas, mas convindo que apareçam informações de 
um breve histórico do tema, seu estado atual de conhecimento e as razões do trabalho; 
métodos de estudo (fontes de consulta, critérios), hipóteses e linhas de estudo, etc. 
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Cartas ao editor devem ser limitadas a duas páginas. A citação dos autores no texto, 
deverá ser numérica e sequencial, utilizando algarismos arábicos entre parênteses e 
sobrescritos.  

4. Agradecimentos  

Inclui colaborações de pessoas que merecem reconhecimento mas que não justificam 
sua inclusão como autor; agradecimentos por apoio financeiro, auxílio técnico, etc..  

5. Referências  

Devem ser numeradas consecutivamente, na mesma ordem que foram citadas no texto 
e identificadas com números arábicos. A apresentação deverá estar baseada no formato 
denominado "Vancouver Style", conforme exemplos abaixo, e os títulos de periódicos 
deverão ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela List of Journal Indexed 
in Index Medicus, da National Library of Medicine.  

Para todas as referências, cite todos os autores até seis. Acima de seis, cite os seis 
primeiros, seguidos da expressão et al.  

Artigos de Periódicos:  

Costa VP, Vasconcelos JP, Comegno PEC, Jose NK. O uso de mitomicina C em 
cirurgia combinada. Arq Bras Oftalmol 1999;62:577-84.  

Livros:  

Bicas HEA. Oftalmologia: fundamentos. São Paulo: Contexto; 1991.  

Capítulos de livros:  

Gómez de Liaño F, Gómez de Liaño P, Gómez de Liaño R. Exploración del nino 
estrábico. In: Horta-Barbosa P. editor. Estrabismo. Rio de Janeiro: Cultura Médica; 
1997. p. 47-72.  

Anais:  

Höfling-Lima AL, Belfort Jr R. Infecção herpética do recém-nascido. In: IV Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira; 1980 Jul 28-30, Belo Horizonte, Brasil; 1980. 
v.2. p. 205-12.  

Teses:  

Schor P. Idealização, desenho, construção e teste de um ceratômetro cirúrgico 
quantitativo [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1997.  

Documentos Eletrônicos:  

Monteiro MLR, Scapolan HB. Constrição campimétrica causada por vigabatrin. Arq 
Bras Oftalmol [periódico online] 2000 [citado 2001 Jan 31]; 63(3): [9 telas]. 
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Disponível em: URL: http://www.cbo.com.br/abo/abo63511.htm  

6. Tabelas  

Imprimir cada tabela em folha separada, com espaço duplo. A numeração deve ser 
sequencial, em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. Todas as 
tabelas deverão ter título e cabeçalho para todas colunas. No rodapé da tabela deve 
constar legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados.  

7. Figuras (gráficos, fotografias, ilustrações)  

As figuras devem ser, de preferência, apresentadas em preto e branco, no tamanho 
6x9cm, contendo no verso, em uma etiqueta, sua numeração, conforme citada no 
trabalho e uma seta indicando sua posição.  

8. Legendas  

Imprimir as legendas para as ilustrações usando espaço duplo, uma em cada página 
separada. Cada legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, correspondendo a 
cada ilustração e na ordem que foram citadas no trabalho.  

9. Abreviaturas e Siglas  

Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez. Nas 
legendas das tabelas e figuras, devem ser acompanhadas de seu significado. Não devem 
ser usadas no título e no resumo.  

10. Linguagem  

É essencial que o trabalho passe previamente por revisão gramatical, evitando-se erros 
de concordância, pontuação, etc. Quando o uso de uma palavra estrangeira for 
absolutamente necessário, ela deve aparecer entre aspas (exceto a expressão et al, na 
referência). Agentes terapêuticos devem ser indicados pelos seus nomes genéricos 
evitando-se, tanto quanto possível, as citações de marcas comerciais; cabe(m) ao(s) 
autor(es) a responsabilidade por elas.  

 Envio dos manuscritos 

 Os documentos deverão ser enviados, pelo correio, ao endereço abaixo.   
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