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RESUMO 

Os pacientes submetidos a transplante hepático (TH) têm maior risco de 

desenvolver tuberculose (TB) por reativação de foco latente, cursando com maior 

gravidade e letalidade. Entretanto, a hepatotoxicidade do tratamento da TB latente 

(profilaxia) levanta questões quanto ao seu risco/benefício. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o uso da isoniazida como profilaxia para TB no pós-TH em uma área 

endêmica. Foi realizada análise observacional prospectiva histórica dos pacientes 

adultos submetidos ao TH primário por doença hepática crônica desde outubro de 

2001 a dezembro de 2010 no Hospital Geral de Bonsucesso (Rio de Janeiro) 

mediante revisão de prontuários. Foram selecionados aqueles que tinham indicação 

de profilaxia, e os que não a realizaram (apesar de indicada) constituíram o grupo 

controle. O desfecho primário foi o diagnóstico de TB, e o secundário o de 

hepatotoxicidade pela isoniazida. Dos 414 pacientes submetidos a TH neste período 

restaram 214 após a aplicação dos critérios de exclusão, dos quais 60 tinham 

indicação de profilaxia  e 21 (35%) a iniciaram. Houve suspensão do fármaco antes 

de seis meses em seis casos (hepatotoxicidade de 28%, ou de 5%, se aplicados os 

critérios pré-estabelecidos pela literatura, que só foram satisfeitos por um paciente). 

No grupo que completou a profilaxia não houve nenhum caso de TB, já no grupo 

controle, que incluiu os pacientes em que a profilaxia foi suspensa, houve 1 caso 

(não houve significância estatística). Entre os 154 pacientes sem indicação de 

profilaxia, ocorreram outros 2 casos de TB (incidência na população geral do estudo 

de 1,4%). Entre os 214 pacientes estudados houve maior número de casos de TB 

em indivíduos que tinham simultaneamente PPD positivo e história/imagem de TB 

prévia (RR=37,5, IC 95% 2,81- 498,81, P=0,006). O mesmo ocorreu nos indivíduos 

não submetidos à profilaxia (RR=33,50, IC 95% 2,52-445,34, P=0,0078), nos quais 

verificou-se também que a ocorrência de TB no pós-TH não mostrou diferença 
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significativa entre os que tinham PPD positivo e negativo, mas sim entre os que 

tinham ou não imagem/história de TB prévia (RR=11,93, IC 95% 1,20-118,34, 

P=0,034). Quando os fatores de risco para o desenvolvimento de TB foram 

avaliados isoladamente em todos os pacientes, verificou-se que os pacientes com 

PPD positivo não tinham maior risco de desenvolver TB que os com PPD negativo, o 

que não aconteceu nos pacientes com e sem história/imagem de TB prévia 

(RR=12,88, IC 95% 1,29-127,68, P=0,029).  Concluiu-se que: 1) A imagem sugestiva 

de TB prévia e a história de TB com tratamento inadequado são bons preditores de 

TB no pós-TH e justificam a profilaxia com isoniazida após o TH, mesmo em 

pacientes com PPD negativo. 2) A presença de imagem radiográfica e/ou história 

sugestiva de TB prévia associada a um PPD reator foi o melhor preditor de TB no 

pós TH. 3) Nosso estudo não encontrou evidências suficientes para valorizar a 

presença isolada de PPD positivo como marcador de infecção latente. 4) A 

hepatotoxicidade da profilaxia com isoniazida em pacientes pós-TH é preocupante, 

mas não impeditiva. 

Palavras-Chave: Tuberculose. Profilaxia. Transplante Hepático. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Patients undergoing liver transplantation (LT) have a higher risk of developing 

tuberculosis (TB) due to reactivation of a latent focus, with higher severity and 

lethality. Latent TB treatment (prophylaxis) hepatotoxicity, however, poses a risk 

versus benefit dilemma. The aim of the study was to evaluate isoniazid use as TB 

prophylaxis (PX) after LT in an endemic area. We performed a historical prospective 

observational analysis of adult patients undergoing primary LT for chronic liver 

disease from October 2001 to December 2010 in Hospital Geral de Bonsucesso (Rio 

de Janeiro) by chart review. We selected those who had indication for PX, and those 

without PX despite of a clear indication constituted the control group. The primary 

endpoint was TB diagnosis, and the secondary was hepatotoxicity due to isoniazid. 

Of the 414 patients undergoing LT in this period, 214 remained after applying 

exclusion criteria, of which 60 had indication for PX and 21 (35%) initiated it. The 

drug was discontinued before six months in six cases (a 28% hepatotoxicity rate, or 

5%, if literature hepatotoxicity criteria were applied, which were only satisfied by one 

patient). In the group that completed PX there were no cases of TB and, in the 

control group, which included patients in whom PX was discontinued, there was one 

case (no statistical significance). Among the 154 patients without PX, there were two 

other cases of TB (study incidence of 1.4%). Among the 214 patients there was a 

higher number of TB cases in individuals who had both a positive tuberculinic test 

(TT) and history/radiographic abnormalities suggestive of past TB (RR = 37.5, 95% 

CI 2.81-498.81, P = 0.006). The same occurred in individuals not undergoing PX (RR 

= 33.50, 95% CI 2.52- 445.34, P = 0.0078), in whom the occurrence of TB showed 

no significant difference between those who had positive and negative TT, but there 

was a significant difference among those who had and who had no 

history/radiographic abnormalities compatible with previous TB (RR = 11.93, 95% CI 
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1.20-118.34, P=0.034). When TB risk factors were separately evaluated in all 

patients, it was found that the difference in TB incidence in positive and negative TT 

patients was not statistically significant, but it was in patients with and without history/ 

radiographic abnormalities compatible with previous TB (RR = 12.88, 95% CI 1.29-

127.68, P = 0.029). In conclusion: 1) Radiographic abnormalities suggesting previous 

TB and clinical history of untreated TB are good predictors of post-LT TB and justify 

PX with isoniazid even with a negative TT. 2) Radiographic abnormalities suggesting 

previous TB and clinical history of untreated TB associated with a positive TT were 

the best predictor of post-LT TB. 3) Our study could not find sufficient evidence to 

value the presence of an isolated positive TT as a marker of latent infection. 4) 

Hepatotoxicity from isoniazid prophylaxis in post-LT patients is worrisome but not 

impeditive. 

 

Keywords: Tuberculosis. Prophylaxis. Liver Transplantation. 
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1 - INTRODUÇÃO. 

 

A Tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública mundial, em 

especial nos países em desenvolvimento. Um terço da população mundial está 

infectado pelo Mycobacterium tuberculosis e, por ano, ocorrem 8,5 milhões de casos 

com 3 milhões de mortes causadas pela doença [37]. Em 1997, a prevalência global 

da infecção (tuberculose latente) foi de 32% (1,86 bilhões de pessoas). Neste ano, 

80% de todos os casos de tuberculose ocorreram em 22 países [13], estando o 

Brasil em 15º lugar entre os de maior prevalência [41]. 

No Brasil notificam-se a cada ano perto de 85 mil casos novos, que resultam 

em cerca de seis mil óbitos anuais. [37]. Os sistemas brasileiros de notificação de 

agravos e de mortalidade são conhecidos como SINAN (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação) e SIM (Sistema de Informação de Mortalidade), 

respectivamente. A subnotificação, a notificação incompleta (situação de 

encerramento no nono mês 1) e as deficiências do sistema de saúde são os maiores 

limitantes para termos a real dimensão do impacto da tuberculose em nosso país. 

Em 1998, o percentual de casos com encerramento completo no SINAN-RJ foi de 

15%, e apenas 41% dos óbitos notificados haviam sido também notificados no 

momento do diagnóstico [41]. O tempo entre o aparecimento dos sintomas e o 

diagnóstico foi maior que 60 dias, e em apenas 25% dos casos havia pesquisa para 

o vírus da imunodeficiência humana (HIV), obrigatória no diagnóstico de 

tuberculose [41]. Os principais fatores que contribuem para a manutenção e 

                                                                 
1
 De acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), o enc erramento de um 

caso de tuberculose se faz no nono mês de acompanhamento, com os possíveis seguintes desfechos: cura, 

abandono, óbito, transferência e ignorado. 
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agravamento do problema são a persistência da pobreza em nossa sociedade e a 

ocorrência da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) nos grandes centros 

urbanos [37]. 

O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior incidência e com a maior 

mortalidade por tuberculose. A urbanização caótica, a elevada porcentagem de 

população vivendo em zona urbana (96,4% em 2000, o percentual mais alto do país) 

e as deficiências do sistema de saúde são as prováveis justificativas para o elevado 

número de casos e para a sua alta incidência, em relação ao país como um 

todo [41]. No ano de 2009 foram notificados no estado 11.778 casos novos de 

tuberculose, com uma taxa de incidência de 73,6 casos por 100.000 habitantes (no 

Brasil essa taxa não supera 50/100.000 habitantes) [37]. A maioria destes casos 

está concentrada na região metropolitana, sendo que 77% ocorrem na região onde 

se encontra o município do Rio de Janeiro [37]. Ao observamos a série histórica dos 

últimos anos, entretanto, fica evidente uma tendência de queda no número de casos 

novos de tuberculose e na taxa de incidência no estado do Rio de Janeiro. De 2001 

a 2009, esta passou de 91,1 para 73,6 casos por 100.000 habitantes. O número 

absoluto de casos teve um decréscimo de 11% no período [37]. 

 

 

Figura 1- Casos novos de tuberculose e taxa de incidência por 100.000 habitantes nos 
residentes do estado do Rio de Janeiro- 2001 a 2009 (Governo do Rio de Janeiro:  

Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Boletim Epidemiológico e Ambiental 2009 / 2010).  
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Cerca de 85% dos casos de tuberculose ocorridos em residentes da cidade 

do Rio de Janeiro entre 2001 e 2006 tinham acometimento pulmonar, sendo 

aproximadamente a metade notificada como correspondente a pacientes 

bacilíferos [36]. A forma extrapulmonar isolada ocorreu em 13-14% dos casos, 

mantendo-se a tendência mundial de predomínio da infecção no sexo masculino 

(cerca de 2:1) e na faixa etária de 20 a 59 anos [36]. Nesta série também houve, ao 

longo dos anos, um decréscimo de cerca de 18% nas taxas de incidência [36]. 

Os dados do encerramento no nono mês referentes aos anos de 2006 (para o 

município) e 2009 (para o Estado) são os que podem ser usados de forma mais 

fidedigna, já que em ambos há cerca de 75% de dados encerrados [36,37,41]. Em 

ambos há aproximadamente 72% de cura, e cerca de 4% de óbitos, sendo o 

percentual de toxicidade medicamentosa de 0,22% (este último dado está disponível 

somente para o Município) [36,37]. 

Existem evidências da elevada eficácia dos fármacos atualmente utilizados 

para o tratamento da tuberculose. Em um estudo de resistência realizado no Brasil, 

demonstrou-se que a resistência primária é ainda pouco frequente e que não é 

responsável por um grande número de óbitos [37,41]. Na cidade do Rio de Janeiro, 

a taxa de casos de tuberculose multirresistente não chega a 1% dos casos [36]. A 

tuberculose é, portanto, uma causa de óbito evitável, sendo as altas letalidades 

aceitáveis apenas em subgrupos mais suscetíveis à doença. 

Com o surgimento da SIDA aumentou também a tuberculose como doença 

oportunista decorrente da imunodepressão. A Organização Mundial de Saúde 

decretou, em 1993, um estado de emergência em relação à tuberculose, 

classificando como reemergente esta enfermidade que é, hoje, uma das principais 

doenças oportunistas associadas à SIDA, síndrome em que constitui a terceira 

causa de morte [37]. 

Em paralelo, o desenvolvimento dos fármacos imunossupressores possibilitou 

o avanço no campo dos transplantes de órgãos nas últimas quatro décadas, dando 

origem a uma população de pacientes imunossuprimidos que, tal como os pacientes 

com SIDA, são também suscetíveis a infecções oportunistas. 

 



 

 

 

 

 

 

2 - REVISÃO DA LITERATURA. 

 

2.1 - TUBERCULOSE E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS. 

 

A frequência de tuberculose-doença varia de 0,35 a 15% na população de 

pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos, dependendo da 

endemicidade da área considerada [7,10,16]. Estima-se que esta frequência seja 20 

a 74 vezes maior que a da população geral [10]. 

A frequência de tuberculose após o transplante hepático (TH) varia de 0,7-

2,3%, chegando a 6% em algumas referências [10,17]. Em recente metanálise, 

verificou-se uma prevalência de 1,3%, sendo a incidência anual (estimada) de 

tuberculose no pós-TH em todo o mundo de 450/100.000 pacientes (85/100.000 nos 

Estados Unidos). Há um aumento em 18 vezes na frequência da doença ativa, e de 

quatro vezes na mortalidade, em relação à população geral (neste caso, a dos 

Estados Unidos) [17]. Cerca de 60% dos casos acontecem no primeiro ano pós-

TH [10,16]. 

Aproximadamente metade dos pacientes acometidos terá doença 

disseminada (definida pelo envolvimento de dois ou mais órgãos), inclusive com 

risco de infecção do enxerto [16,17]. A letalidade pode chegar a 40% com 

tratamento, sendo de 100% sem tratamento [10,17], diferentemente do que ocorre 

nos indivíduos da população geral, que podem evoluir para a cura mesmo sem 

tratamento. Os preditores de letalidade recentemente encontrados foram: intervalo 

entre o início dos sintomas e o diagnóstico maior que um mês, tratamento com 

menos de 3 fármacos, doença disseminada e episódios de rejeição celular aguda 
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(RCA) após o diagnóstico de TB [17]. O atraso no diagnóstico pós-transplante se 

deve basicamente à apresentação atípica e à grande frequência de coinfecções. 

No cenário da imunossupressão dos transplantes de órgãos, são os casos de 

tuberculose latente que mais preocupam. Sabe-se que os pacientes 

imunossuprimidos são mais suscetíveis a novas infecções exógenas, tendo um risco 

de cerca de 50% no caso de contatos de alto risco (próximo e prolongado) [16], 

sendo a transmissão nosocomial também possível. Há ainda o risco de transmissão 

da doença através do órgão transplantado, mas esta via de transmissão está 

presente em menos de 5 % dos casos [16]. No entanto, a reativação de foco latente, 

devida à imunossupressão no pós-transplante, é a situação de maior risco. 

 

2.2 - TUBERCULOSE LATENTE. 

 

Para definirmos tuberculose latente é necessário conhecermos a história 

natural da tuberculose na população geral (Figura 2). A primoinfecção, 

principalmente em locais de grande endemicidade, como o Brasil, se dá geralmente 

na infância pela instalação de um foco pulmonar (foco de Gohn), acompanhado de 

disseminação linfonodal local (formando assim o complexo de Gohn). Segue-se, 

então, uma disseminação linfo-hematogênica, um processo que, quase sempre, se 

dá sem evolução para tuberculose-doença. Esta última eventualidade (doença) 

ocorre em apenas em 5-10% dos infectados, que evoluirão para a chamada 

tuberculose primária (restrita ao pulmão ou disseminada). O restante evoluirá para a 

cura sem nunca ter desenvolvido doença. Em certos casos, os bacilos poderão ficar 

em estado de inatividade metabólica durante vários anos (tuberculose latente), até 

que, em condições de imunodepressão, venham a reativar-se [6]. É de até 10% o 

risco descrito de reativação destes focos (pulmonares ou sistêmicos) em pacientes 

infectados [17,40]. 

Sendo assim, existem, além da tuberculose que se segue imediatamente à 

primoinfecção (tuberculose primária), casos de tuberculose que surgem, a qualquer 

momento da vida, no indivíduo com alguma imunidade prévia ao bacilo (tuberculose 

pós-primária), seja por reativação dos seus focos latentes, seja por reinfecção 

exógena. Na tuberculose da idade adulta (diferentemente do que ocorre na 
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formação de complexos primários), pode ocorrer, dado o maior desenvolvimento do 

sistema imunológico, o fenômeno de caseificação do foco pulmonar tuberculoso. O 

material caseoso assim formado pode drenar espontaneamente pelos brônquios, 

dando origem às cavernas pulmonares, muito favoráveis à multiplicação dos bacilos 

e ao aumento da infecciosidade. Tanto na tuberculose primária quanto na pós-

primária pode haver cura espontânea, sem terapêutica alguma. Mas, nestes casos, 

tal como na tuberculose latente, há sempre a possibilidade de recorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: História Natural da Tuberculose.  

 

O diagnóstico da infecção tuberculosa pode ser feito, indiretamente, pela 

evidência de hipersensibilidade que se desenvolve concomitantemente à imunidade 

específica [6]. Na ausência de infecção ativa, não há evidências microbiológicas 

diretas da infecção, e a detecção da hipersensibilidade é a única forma de 

diagnóstico nos casos de infecção latente. Tendo em vista a imunodepressão 

própria da insuficiência hepática, comum nos pacientes cirróticos em fase pré-TH, o 

diagnóstico por este meio imunológico também pode estar comprometido nesta fase, 

e o número de pacientes infectados é certamente subestimado. 
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No entanto, apesar da sua precariedade nestes pacientes, o teste 

tuberculínico ainda é a principal ferramenta para o diagnóstico da tuberculose latente 

(excluindo-se a infecção ativa) e identifica este subgrupo mais suscetível à 

reativação de um foco latente. 

 

2.2.1 - Teste Tuberculínico. 

 

Este teste consiste na obtenção de uma reação cutânea de hipersensibilidade 

tardia, mediante a injeção intradérmica de um preparado de antígenos do M. 

tuberculosis, chamado “antígeno proteico purificado” (PPD - Purified Protein 

Derivative), feita, por convenção, na face ventral do antebraço esquerdo. No Brasil 

usa-se a tuberculina PPD RT23, na dose de 0,1 ml, equivalente a 2 UT (Unidades 

Tuberculina). Após 48 a 72 horas, há a formação de uma pápula ou placa, cujo 

maior eixo transversal é medido e expresso em milímetros, desprezando-se o 

eritema que se forma ao redor [6]. 

A resposta ao teste é classificada segundo o tamanho do nódulo, sendo que 

até 4 mm o teste é considerado não reator; de 5 a 9 mm reator fraco; e maior ou 

igual a 10 mm, reator forte (infectado pelo M. tuberculosis, doente ou não) [6]. 

A prevalência da infecção no Brasil, determinada pela reação ao PPD, 

encontra-se em torno de 30-40% [6], chegando a cerca de 60% em estudos com 

profissionais de saúde [38,42]. Os vacinados com o BCG e os infectados por outros 

tipos de micobactérias poderiam incluir-se nestes casos. A positividade ao PPD após 

a vacina mantém-se somente por cerca de 10 anos [17] e, mesmo em crianças, a 

enduração não é maior que 10 mm. No caso de outras micobacterioses, o número 

de falsos-positivos é minimizado pela baixa frequência destas micobactérias em 

nosso meio [6]. Existe também diminuição da hipersensibilidade ao longo do tempo, 

mesmo em pacientes infectados. Nestes pacientes, um segundo teste pode 

desencadear a positividade, caracterizando o fenômeno booster [6]. Deve-se tomar 

cuidado quanto à confusão deste com a viragem tuberculínica, na qual a diferença 

no tamanho da enduração é maior que 8 mm, enquanto que no fenômeno booster o 

aumento não ultrapassa 5 mm [6]. O desvanecimento da hipersensibilidade, ao 
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longo do tempo, também pode ocorrer nos casos de doença ativa em que houve 

cura espontânea ou por tratamento. 

 

2.2.1.1 - Teste tuberculínico e transplante. 

 

Dada a resposta imune deficiente relacionada à cirrose, como já previamente 

citado, a maioria dos pacientes candidatos a TH é anérgica ao teste tuberculínico 

(PPD). A positividade a este teste tem sido descrita como sendo de cerca de 

25% [44,45], mesmo quando se considera um valor de corte menor para esta 

população (PPD maior ou igual a 5 mm), o que, evidentemente, depende da 

endemicidade da região. Onde a endemicidade é considerada intermediária, como, 

por exemplo, no Brasil e na Arábia Saudita, este valor pode chegar, na população 

geral, a 40% (PPD ≥10 mm) [6,29]. A reação ao PPD ainda não é realizada em todos 

os pacientes no período pré-TH, como bem demonstra uma metanálise reunindo 

2972 pacientes, dos quais apenas 31% foram submetidos ao teste [17]. Neste 

mesmo estudo, 13% dos resultados eram positivos (PPD ≥5 mm) [17], refletindo, 

provavelmente, a endemicidade da região (Estados Unidos) onde foram realizados 

dois dos três estudos que compunham a metanálise. 

Apesar de ser um método diagnóstico falho no contexto dos transplantes, um 

estudo prospectivo com mais de 4000 pacientes submetidos a transplante de órgãos 

sólidos mostrou que a incidência de tuberculose em pacientes com PPD positivo foi 

maior, quando comparada à daqueles com PPD negativo, embora a diferença não 

fosse estatisticamente significativa (RR 4,21; IC 95%, 0,84-20,41) [50]. Em outro 

estudo retrospectivo, feito com 751 receptores de TH, a incidência de tuberculose 

(por 100.000 pacientes/ano de acompanhamento) foi 10 vezes maior nos pacientes 

com PPD positivo, em comparação com a amostra total (na qual apenas 273 

pacientes (38%) foram testados para o PPD) [9]. 

Nas últimas duas décadas, o PPD deixou de ser um teste de screening 

universal, transformando-se em um teste direcionado e com definições rígidas 

quanto à sua positividade [23]. A partir de um grande estudo conduzido pelo Serviço 

de Saúde Pública dos Estados Unidos, feito com 643.694 recrutas, concluiu-se que, 

na população geral, quase todos os resultados <5 mm poderiam ser descartados 
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como não relacionados à infecção pelo M. tuberculosis, e que, praticamente, todos 

os resultados >10 mm deveriam relacionar-se à infecção. Os valores entre 6 mm e 

10 mm seriam indeterminados [23]. Estes dados foram comparados, no mesmo 

estudo, com os obtidos na mesma época de esquimós nativos do Alaska, onde a 

infecção é prevalente, mas não há exposição a outros tipos de micobactérias, 

verificando-se, então, nestes pacientes, que um valor >5 mm já definiria a infecção 

(Figura 3). 

A comparação feita neste estudo documenta a influência de outras 

micobacterioses na determinação de valores de corte para o teste e exemplifi ca 

como a prevalência da infecção em populações diversas pode determinar valores de 

corte diferentes. O risco que tem uma determinada população de desenvolver a 

infecção ativa a partir de um estado de latência também tem influência no ponto de 

corte. 

 

 

 

Figura 3- Frequência da distribuição do PPD em 643.694 
recrutas da marinha americana e 865 esquimós nativos do 

Alasca [23]. 

 

No ano 2000, a American Thoracic Society definiu diferentes pontos de corte 

conforme os diversos grupos de risco. O ponto de corte diminuiria para 5 mm (1) nos 

pacientes HIV-positivos, (2) em indivíduos com história de contato recente com 

casos de tuberculose, (3) em pacientes com radiografias de tórax mostrando 
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alterações fibróticas consistentes com infecção prévia, e (4) em pacientes 

submetidos à imunossupressão por transplantes de órgão ou por outras causas [23]. 

O valor de corte de 10 mm ou mais seria adequado, segundo esta mesma 

Sociedade, (1) para pacientes com condições clínicas que aumentam o risco para 

tuberculose (silicose, diabetes, insuficiência renal crônica, gastrectomias, derivação 

jejunoileal, neoplasias de cabeça e pescoço, neoplasias de pulmão, leucemias, 

linfomas e perda involuntária de mais de 10% do peso ideal); (2) para residentes e 

trabalhadores em agrupamentos humanos de alto risco (como profissionais de 

saúde); (3) para os usuários de drogas injetáveis; (4) para os profissionais de 

laboratórios de micobactérias; (5) para as crianças com menos de 4 anos, ou ainda, 

(6) para crianças maiores com contato de alto risco. Para pacientes sem esses 

fatores de risco, o valor de corte para determinar infecção latente seria de 

15 mm [23]. Devemos lembrar que estes pontos de corte diagnosticam infecção 

latente com indicação de tratamento. 

No entanto, estes valores não podem ser reproduzidos no Brasil, em 

decorrência da vacinação maciça com BCG e da maior prevalência da doença. 

Segundo orientações do Ministério da Saúde (2010) e da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia (2009) [28,47] para tratamento de infecção latente devemos levar 

também em conta o tempo de vacinação com BCG, a viragem tuberculínica e se o 

indivíduo pertence ou não às populações indígenas. O Mistério da Saúde leva em 

conta também a idade do paciente, tendo em vista que , quanto maior a idade, maior 

o risco de hepatotoxicidade relacionada ao tratamento  [28]. 
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Figura 4- III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia- 

Indicações para o tratamento de Tuberculose Latente segundo o PPD [47].  

 

Outro exemplo de como os valores do PPD devem ser ajustados conforme o 

risco individual de infecção é o valor de corte do PPD usado no doador intervivos 

com o fim de determinar a necessidade de profilaxia/tratamento da tuberculose 

introduzida pelo enxerto no receptor anérgico. Um doador sem fatores de risco para 

a infecção, com imagem de tórax normal, e com PPD maior ou igual a 10 mm não 

teria indicação de tratamento. No entanto, tendo em vista o risco para o receptor 

anérgico, utiliza-se, para indicar o tratamento do receptor no pós- transplante, o valor 

de corte universal para a positividade do teste no doador, que é de 10 mm [16]. 

 

2.2.1.2 - Outros métodos para a detecção de tuberculose latente. 

 

Testes mais recentes medem a liberação de Interferon-gama que ocorre 

quando os linfócitos do sangue periférico respondem ex vivo a antígenos específicos 

do M. tuberculosis (QuantiFERON TB Gold (QT), QFT-TB Gold In-Tube e T-
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SPOT.TB). Estes testes são, portanto, altamente específicos, excluindo os falsos 

positivos decorrentes da vacinação com BCG e da infecção por outras 

micobactérias. Entretanto, sua sensibilidade em populações imunossuprimidas ainda 

não é convincentemente superior à do PPD. Além disso, são, tal como o teste 

intradérmico, incapazes de distinguir entre infecção latente e ativa [48], embora 

sejam promissores em distinguir entre verdadeiros e falsos positivos [17,20]. 

Em pacientes cirróticos, há relatos de grande número de testes com resultado 

indeterminado, o que prejudica a acurácia e faz com que, quando são empregados 

como testes de screening, haja necessidade de empregar, nestes casos 

indeterminados, algoritmos associando a repetição do teste, o resultado do teste 

intradérmico com PPD, a avaliação da imagem do tórax e a história médica [20]. Os 

testes com resultado indeterminado parecem estar relacionados à doença hepática 

mais avançada [20]. Há uma descrição de caso relatando a negatividade para o PPD 

e para o QT em um paciente que desenvolveu tuberculose nos primeiros três meses 

pós-TH [11]. 

Em populações onde a endemicidade da tuberculose é maior, o QT mostra-se 

consistentemente mais acurado que o PPD para a detecção de infecção latente em 

indivíduos imunocomprometidos. Em estudo realizado em portadores de artrite 

reumatóide submetidos a tratamento com fator de necrose tumoral, pertencentes a 

uma população cuja prevalência de infecção tuberculosa estava em torno de 68%, a 

frequência de positividade do QT entre pacientes e controles foi de 45% e 59%, 

respectivamente. Já com o PPD, a frequência de positivos foi de 26% para os 

pacientes e de 65% para controles [34]. A superioridade dos testes de liberação de 

interferon-gama em pacientes imunocomprometidos (dentre eles os candidatos a 

TH) também se comprovou em outros estudos [26,35]. Em um estudo prospectivo 

com 153 candidatos a TH, no entanto, os resultados do PPD e do QT tiveram alta 

concordância, o que poderia se explicar pelo fato de que os dois testes medem a 

mesma resposta imune celular ao M. tuberculosis [24]. 

Há recomendações, por parte das instituições de saúde pública mundiais, 

para o tratamento da tuberculose latente em pacientes ativamente imunossuprimidos 

após transplante de órgãos [16,28,47,48], não importando quão precário tenha sido 

o diagnóstico desta forma da doença. Ao risco de negligenciar os possíveis falsos-

negativos, soma-se o de tratar os falsos-positivos (embora a tuberculose ativa seja 
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sempre previamente descartada e a frequência da positividade tardia por PPD pela 

vacina seja baixa). Entretanto, no caso dos TH, a hepatotoxicidade do tratamento e 

a interação entre os fármacos antituberculosos e os inibidores da calcineurina 

podem, respectivamente, comprometer o funcionamento do enxerto ou determinar a 

sua rejeição. Apesar das indicações das diretrizes, ainda há dúvidas quanto à 

relação custo-benefício, neste contexto [16]. 

 

2.3 - TRATAMENTO DE TUBERCULOSE LATENTE (PROFILAXIA) NO 

TRANSPLANTE HEPÁTICO. 

 

Entre indivíduos saudáveis, o tratamento da infecção latente diminuiria em até 

90% o risco global de adoecimento por reativação da tuberculose [28]. 

Apesar de o PPD ser o principal indicador de tratamento da tuberculose 

latente, a sua baixa sensibilidade é contrabalançada com o emprego de outras 

indicações de profilaxia [16,28,45,47,48]: 

1) História prévia de tuberculose tratada inadequadamente. 

2) Radiografia de tórax sugestiva de antigo foco de tuberculose em pacientes 

não tratados. 

3) Receptor de doador com PPD positivo (maior ou igual 10 mm) ou com 

história de tuberculose não tratada adequadamente. 

4) Contato de alto risco com tuberculose (próximo e prolongado). 

5) Pacientes apresentando viragem tuberculínica em qualquer momento (pré 

ou pós-TH) 

O tratamento mais indicado é o que se faz com o uso de isoniazida (Z) em 

doses únicas diárias de 5 mg/Kg VO (para adultos, até o máximo de 300 mg), ou de 

10-15 mg/Kg (para crianças, até o máximo de 300mg), por 9 meses [16,17,48]. 

Alternativamente, embora isto ainda seja controverso no contexto do paciente 

transplantado, este tratamento pode durar seis meses [17,48]. A rifampicina, em 

doses únicas diárias de 10mg/Kg (para adultos, até o máximo de 600 mg) ou de 

10-20 mg/Kg (para crianças, até o máximo de 600 mg) durante 4 meses, ou a 



25 

própria isoniazida, feita com doses maiores (máximo 900 mg) duas vezes na 

semana, são também opções para a profilaxia. Aos esquemas com isoniazida deve-

se associar a piridoxina, em doses únicas diárias de 25-50 mg, dado o risco de 

neurotoxicidade pelo fármaco antituberculoso [16,48]. 

Os regimes que empregam isoniazida por 6 meses ou rifampicina são 

alternativas desaconselhadas, pois acredita-se que os 9 meses de isoniazida 

conferem proteção adicional, e que a rifampicina tem grande potencial para 

interações medicamentosas, especialmente no pós-transplante [17,48]. 

Outro regime alternativo, empregado em casos de intolerância à isoniazida, 

consiste no emprego de etambutol associado ao levofloxacino ou ao 

moxifloxacino [48]. Quando não é possível o emprego de nenhum regime alternativo, 

deve-se manter um rigoroso controle clínico, com especial atenção aos sinais e 

sintomas precoces da doença. 

Administrar a profilaxia com isoniazida na fase pré-TH preveniria a exposição 

do enxerto à hepatotoxicidade do fármaco. Até o momento, dois estudos mostraram 

que, em pacientes com doença hepática crônica relativamente compensada, a 

isoniazida pode ser bem tolerada e efetiva [21,44,46]. Nestes estudos, ambos com 

pequenas amostras, os pacientes tinham um escore de Child-Pugh médio de 8 [46] 

e 6 [21]. Embora alguns pacientes tenham apresentado elevações das 

aminotransferases, apenas dois tiveram que interromper a profilaxia com isoniazida 

(prevista para nove meses), ainda assim por motivos não relacionados à 

hepatotoxicidade [21]. Nenhum dos pacientes submetidos ao esquema de 

rifampicina por quatro meses, usualmente evitado no pós-TH, teve de interromper a 

profilaxia, nem teve alterações de aminotransferases. 

No entanto, apesar destas evidências, a tolerabilidade da isoniazida e o seu 

potencial hepatotóxico em pacientes com cirrose avançada fazem com que a 

profilaxia seja mais comumente instituída no pós-transplante. Exceções poderiam 

ser consideradas em pacientes com viragem tuberculínica recente e em pacientes já 

em uso de fármacos imunossupressores, como no caso da hepatite 

autoimune [16,48]. 

O início da profilaxia após o TH teria lugar tão logo as enzimas hepáticas 

estejam estáveis, avaliando-se sempre a relação risco-benefício para cada 
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paciente [16,17,48]. O racional para o início nos primeiros meses pós-TH seria o fato 

de haver maior imunossupressão cumulativa nestes meses [46]; isto justifica o pico 

de incidência da doença no primeiro ano de transplante. 

Apesar das controvérsias, o tratamento da tuberculose latente (profilaxia) 

ainda é a conduta mais usada mundialmente, dadas as evidências de que (1) a 

incidência de tuberculose ativa em pacientes pós-transplante é maior que na 

população geral; (2) a reativação é a principal via de infecção ativa nestes casos; e 

(3) a letalidade nos pacientes com tuberculose pós-TH poder chegar a 30% [20]. 

 

2.4- HEPATOTOXICIDADE DA PROFILAXIA. 

 

Na população geral, alterações transitórias das aminotransferases foram 

descritas em 9-25% dos indivíduos submetidos à quimioprofilaxia, com 

hepatotoxicidade grave entre 3% e 6,8% [20,21,45,46]. Mais da metade destes 

casos ocorre nos primeiros dois meses da terapia [21]. No entanto, em um estudo 

realizado durante sete anos com 3377 pacientes nos Estados Unidos, evidenciou-se 

que somente 19 pacientes tiveram alterações da AST maior que cinco vezes o limite 

superior da normalidade (LSN), sendo a idade e AST basal acima do LSN os 

principais fatores de risco encontrados [14].  

Em pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos, elevações nos 

níveis de aminotransferases até três vezes o LSN não indicam imediata suspensão 

do fármaco [48], mas obrigam monitoramento mais rigoroso. 

A alteração de enzimas hepáticas no pós-TH precoce se dá, basicamente, por 

RCA, complicações vasculares, biliares, infecções oportunistas ou por hepatite viral 

(geralmente a recidiva da doença de base que levou ao transplante), fatores entre os 

quais a isoniazida pode estar colocada como uma variável de confusão. A suspeição 

clínica deve ser alta e a biópsia hepática pode ser a principal ferramenta para um 

diagnóstico acurado [45]. A hepatotoxicidade pela isoniazida é mais provável em 

esquema multidroga para tratamento de tuberculose ativa do que em uma 

monoterapia para profilaxia [45,46], sendo a idade e o estado nutricional importantes 

e consagrados fatores de risco para a hepatotoxicidade por isoniazida [28]. 
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De acordo com recente metanálise, este fármaco é prematuramente 

interrompido em cerca de 6% dos casos de TH submetidos à profilaxia [17]. De 

maneira geral, a hepatotoxicidade que requer a suspensão do fármaco é 

documentada em 25% a 41% dos pacientes no pós-TH [46]. A profilaxia prevista 

para seis meses chega ao término em apenas 58,8% dos casos [9,46], lembrando-

se que o preconizado internacionalmente seriam 9 meses de profi laxia [16,17,48]. 

Estas taxas de suspensão são muito maiores quando comparadas às encontradas 

no transplante renal (2,5%) e no transplante pulmonar (4,5%) [46]. 

Os critérios diagnósticos de hepatotoxicidade devida ao tratamento de 

tuberculose latente não são bem definidos na literatura. Benito et al. [5] foram os 

únicos autores a adotar critérios bem estabelecidos: elevação de AST maior que 5 

vezes o limite superior da normalidade, melhora ou resolução dos sinais de 

hepatotoxicidade após a suspensão do fármaco e comprovação histológica de 

hepatite [5]. Empregando estes critérios, os autores, que também possuem uma das 

maiores séries de profilaxia no pós-TH (n=23), encontraram 4 pacientes (17%) com 

hepatotoxicidade finalmente comprovada pela interrupção do fármaco, embora 11 

pacientes (48%) tivessem alterações das enzimas hepáticas [5]. Há também 

discussões quanto ao melhor parâmetro laboratorial (se AST ou ALT), e também 

neste caso não há consenso [21]. 

 

2.5- TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NO PÓS-TH. 

 

O desenvolvimento de tuberculose e seu tratamento no pós-TH tira do foco a 

questão "risco-benefício", uma vez que a doença já está estabelecida, e leva à 

discussão sobre qual regime terapêutico seria mais seguro e eficaz. 

Parece haver maior incidência de hepatotoxicidade com a terapia 

convencional para tuberculose ativa em pacientes submetidos a transplante hepático 

que na população geral [21]. 

O esquema com rifampicina (R), isoniazida (H), pirazinamida (Z) e etambutol 

(E) por dois meses (fase intensiva), seguido de rifampicina (R) e isoniazida (H) por 

mais quatro meses (fase de manutenção), é o tratamento de primeira linha 
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atualmente preconizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento de todas as 

formas de tuberculose ativa. É também o principal esquema empregado em 

pacientes receptores de órgãos sólidos [48]. Cada uma dos três primeiros fármacos 

tem grande potencial de hepatotoxicidade, potenciais que se tornam sinérgicos 

quando os três fármacos são usados simultaneamente. Os maiores problemas 

ocorrem com a rifampicina, um fármaco indutor das enzimas microssomais hepáticas 

(sistema enzimático do citocromo P-450) que metabolizam os inibidores de 

calcineurina (IC).  

Um controle rígido dos níveis séricos dos mesmos deve ser feito durante o 

uso de rifampicina, para evitar episódios de rejeição, que implicam em risco de 

perda do enxerto e morte [21,45]. A rifampicina e a isoniazida também induzem as 

enzimas microssomais hepáticas que aumentam o catabolismo dos esteróides, 

prejudicando a imunossupressão [27]. 

Quanto à hepatotoxicidade, a literatura ainda diverge quanto à principal droga 

implicada, variando entre a isoniazida (quase sempre a primeira a ser suspensa) [45] 

e a rifampicina [16,48]. A isoniazida é, em muitos países, o principal responsável por 

hepatite fulminante por toxicidade medicamentosa em esquemas para o tratamento 

de tuberculose ativa na população geral [20]. Nesta eventualidade, o TH está 

indicado e um esquema alternativo é iniciado no pós-TH imediato, geralmente com 

sucesso [4,18,19]. As fluorquinolonas (levofloxacino e moxifloxacino), embora não 

recomendadas como medicamentos de primeira linha, podem ser úteis em regimes 

múltiplos instituídos por hepatotoxicidade ou por disfunção hepática no pós- 

transplante de órgãos [48]. 

Em um estudo com 27 pacientes com tuberculose pós-TH, a 

hepatotoxicidade, definida pela suspensão da isoniazida, ocorreu em 41% dos 

pacientes [45]. Meyers et. al. [27] obtiveram um percentual de 83% de 

hepatotoxicidade (confirmada por biópsia) em pacientes inicialmente tratados com 

esquema convencional, sendo 50% dos casos associada  a um episódio de RCA. O 

valor médio de ALT no momento da suspensão do tratamento foi de 322 IU/ml. 

Todos esses casos tinham doença disseminada e foram em seguida submetidos a 

esquemas alternativos com etambutol e ofloxacino, com boa resposta em todos os 

casos [1,27]. 
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Em uma série de quinze biópsias hepáticas realizadas em pacientes pós-TH 

acometidos de suposta hepatotoxicidade pelo tratamento de tuberculose, houve 

mais achados histopatológicos compatíveis com RCA do que sugestivos de 

verdadeira hepatotoxicidade por fármacos [45,46]. 

Uma recente metanálise analisou 86 pacientes tratados para tuberculose 

ativa no pós-TH, encontrando 35% de alterações ou interrupções do esquema, das 

quais 73% devidas à hepatotoxicidade por fármacos (muito embora sem critérios 

definidos), sendo de três meses o tempo médio até o surgimento da toxicidade [17]. 

As hepatites virais (como doença de base), os episódios de RCA prévios ao 

diagnóstico e a tuberculose com envolvimento hepático não se mostraram fatores de 

risco para a hepatotoxicidade [17]. 

Existem dúvidas na literatura sobre se a duração apropriada do tratamento 

deve ser de seis ou nove meses [48]. O tratamento deve ser estendido nos casos de 

tuberculose miliar (nove meses), doença óssea e articular (nove meses), 

acometimento do sistema nervoso central (até 12 meses), ou positividade do escarro 

no segundo mês de tratamento em paciente com doença cavitária [16,48]. Para os 

regimes estendidos, a fase intensiva mantém-se sempre por dois meses [48]. 

 

2.6 - EVIDÊNCIAS DO TRANSPLANTE INTERVIVOS. 

 

Doadores vivos fornecem 44% dos órgãos em países desenvolvidos [30]. 

Esta porcentagem é maior em países onde questões religiosas impedem o uso de 

órgãos de cadáveres, como no Japão e na China. Nestes casos, há oportunidade 

para um maior screening e uma constatação mais segura da presença de infecções 

que possam ser transmitidas pelo doador. De qualquer modo, a maior parte das 

infecções no pós-transplante segue sendo por reativação de focos latentes 

endógenos, ou de aquisição exógena, sendo raras as transmitidas pelo doador. A 

incidência destas últimas, em países desenvolvidos, é menor que 1% [30]. 

Em uma série chinesa de 397 TH, dos quais 242 foram realizados com 

doadores vivos, oito pacientes (2%) tiveram o diagnóstico de tuberculose, e seis 

deles tinham doadores vivos. Não houve diferença na história natural e no manejo 
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da infecção tuberculosa entre as duas modalidades de TH [8]. No entanto, existem 

relatos de transmissão da infecção através do enxerto  [22,45], apesar da cuidadosa 

avaliação do doador, sendo a imunossupressão o catalisador destes focos 

despercebidos. 

 

2.7- EVIDÊNCIAS EM TRANSPLANTE RENAL. 

 

Existem evidências mais consistentes no cenário do transplante renal (TR), 

vindas principalmente de países com endemicidade maior que a do Brasil. Em uma 

revisão sistemática sobre a profilaxia com isoniazida em TR, publicada em 

2010 [12], foram encontrados 6 estudos observacionais e 4 estudos randomizados. 

Os estudos observacionais, um deles brasileiro com 982 pacientes submetidos a TR 

no Hospital Geral de Bonsucesso (Rio de Janeiro) [25], sugerem que há benefício na 

profilaxia com isoniazida em indivíduos submetidos a transplantes renais em áreas 

endêmicas (os estudos que mais favorecem a profilaxia são em geral destas áreas) 

com alterações radiológicas e/ou história de tuberculose tratada ou não. 

É importante notar que o PPD não foi utilizado como indicador de infecção 

latente em nenhum destes estudos, apesar da positividade em pacientes com 

insuficiência renal crônica ser similar à encontrada na doença hepática terminal [43]. 

Apesar disso, estudos feitos em TR mostram que o uso exclusivo de alterações 

radiográficas como indicador de infecção prévia pode subestimar uma parte dos 

casos [12]. Houve ainda importante variação na dosagem e no tempo de uso da 

profilaxia com isoniazida, bem como no tempo médio de aparecimento da doença 

(na maior parte muito superior a 12 meses decorridos do transplante) [12]. 
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Tabela 1. Estudos Observacionais sobre a profilaxia da tuberculose no transplante renal. 

 País 
Pacientes 

com PX 

Pacientes 

sem PX 

Incidência TB 

com PX (%) 

Incidência TB 

sem PX (%) 

Sayiner et al Turquia 23 13 0 7,7 

Apaydin et al  Turquia 51 223 6 8,8 

Yildiz et al Turquia 23 1 0 100 

Higgins et al Reino Unido 12 27 0 22 

Fonte: Currie AC, Knight SR, Morris PJ. Tuberculosis in renal transplant recipients: the evidence for 
prophylaxis. Transplantation 2010;90(7):695-704. PX=Profilaxia, TB=tuberculose.  

 

Quatro destes estudos foram controlados (Tabela 1) e as evidências, nestes 

casos, são suficientes apenas para indicar estudos randomizados nesta área. 

Os quatro estudos randomizados mostraram, após metanálise, significância 

estatística em favor da profilaxia com isoniazida, levando-se em consideração o 

desfecho primário tuberculose: RR = 0.31, IC95% 0,19-0,51, sem heterogeneidade 

significativa [12]. No entanto, a qualidade metodológica dos artigos foi classificada 

como moderada, e dois deles iniciaram a profilaxia no pré-transplante. Todos os 

estudos foram feitos em áreas com alta endemicidade de tuberculose [12]. Portanto, 

estes estudos podem recomendar a profilaxia com isoniazida somente em áreas 

geográficas onde a prevalência de tuberculose é alta [12,33]. 

Quanto ao desfecho secundário (hepatotoxicidade), não houve diferença 

significativa entre os braços “profilaxia” e “não profilaxia”: RR = 1,24, 95% IC 0,92-

1,67, sem heterogeneidade significativa [12]. No estudo de Vikrant et al. [52], a 

maioria dos pacientes em que a isoniazida foi interrompida (com base em critérios 

de hepatotoxicidade similares aos de Benito et al. [5]) possuía marcadores positivos 

para Hepatite B e C [52]. Alterações discretas e transitórias das aminotransferases 

ocorreram em ambos os grupos (isoniazida e controle), sem marcadores virais 

positivos ou necessidade de suspensão da isoniazida [52]. Em uma série de casos 

retrospectiva com 83 pacientes pós-TR submetidos à profilaxia com isoniazida, 31% 

desenvolveram alterações transitórias das aminotransferases, sem necessidade de 

suspensão do medicamento, o que não difere muito do que ocorre na população 

geral [3]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Currie%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knight%20SR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morris%20PJ%22%5BAuthor%5D
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A incidência cumulativa de tuberculose em um estudo brasi leiro com 1342 

pacientes submetidos a transplante renal e acompanhados por 13 anos foi de 

1.71% [15]. 

 



 

 

 

 

 

 

3 – OBJETIVO. 

 

Avaliar o uso da isoniazida como profilaxia para tuberculose no pós- 

transplante hepático em área endêmica. 

 



 

 

 

 

 

 

4 - PACIENTES E MÉTODOS. 

 

Foram analisados os prontuários dos pacientes submetidos ao TH pela 

equipe do Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) desde o início do programa de TH 

(em outubro de 2001) até dezembro de 2010. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do HGB (nº18/11) e obteve apoio da FAPERJ (Fundação de Apoio 

à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). 

Os dados coletados incluíram: 

- Características demográficas e epidemiológicas: idade, sexo, etiologia da 

doença hepática que levou ao transplante, tipo de transplante (doador 

cadáver ou doador vivo). 

- Resultado do teste tuberculínico com PPD antes do TH (reator, não reator, 

fraco reator, ausente, desconhecido). 

- História prévia de tuberculose (tratada adequadamente ou não). 

- Presença de lesões pulmonares fibróticas/calcificadas sugestivas de 

sequela de doença tuberculosa em exames de imagem (radiografia de 

tórax e/ou tomografia computadorizada de tórax) antes do TH. 

- Data do TH. 

- Administração de isoniazida como profilaxia no pós-TH. 

- Data de início e término da profilaxia. 

- Diagnóstico de tuberculose. 

- Data do óbito. 
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Um PPD reator foi definido como enduração de cinco ou mais milímetros de 

diâmetro, 48 a 72 horas após administração intradérmica de duas unidades de 

tuberculina (UT) de PPD Rt23. Um resultado fraco reator foi definido como 

enduração de até cinco milímetros; e um não reator como ausência de enduração 

após a administração do PPD. 

A profilaxia com isoniazida foi instituída, no centro onde foi desenvolvido o 

projeto, na dose oral de 300 mg diários por seis meses, com início previsto para 

depois de decorridas seis semanas desde o TH, de acordo com a decisão do médico 

assistente. Pacientes cuja profilaxia teve duração menor que seis meses foram 

considerados sem profilaxia. 

A hepatotoxicidade pela isoniazida foi definida pela suspensão da droga. 

A definição de caso de tuberculose foi estabelecida pelo isolamento do M. 

tuberculosis em cultura de qualquer amostra clínica. A presença de bacilos álcool-

ácido resistentes ou granulomas caseosos acompanhados de um quadro clínico-

radiológico sugestivo e com resposta à terapia apropriada também constituíram uma 

definição de caso de TB. 

A doença disseminada foi definida pelo envolvimento de dois ou mais órgãos 

não contíguos ou do sangue. Linfonodos que drenam órgãos infectados e o 

envolvimento pleural não foram considerados órgãos em separado. 

Os critérios de exclusão foram: 

- Transplante por insuficiência hepática fulminante.2 

- Transplantados com menos de 14 anos de idade. 

- Óbito com menos de seis meses da data do TH. 

- Pacientes já em profilaxia para tuberculose, por serem contatos de alto 

risco, antes ou após o TH. 

- Retransplante. 

- Impossibilidade de acesso ao prontuário. 

                                                                 
2 Os casos de insuficiência hepática fulminante foram excluídos pela total impossibilidade de avaliar seus fatores de risco para 

TB no pré-transplante, dada a urgência das operações. Além disso, estes pacientes jamais foram cirróticos, e por esta razão 

tinham características imunológicas e nutricionais próprias. Foram excluídos por esta razão 33 pacientes. 
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Nos pacientes que permaneceram no estudo após a aplicação dos critérios 

de exclusão, foram aplicados, no sentido de selecionar os pacientes que tinham 

indicação de profilaxia, os seguintes critérios: 

- Receptor com PPD maior ou igual a 5 mm no pré-TH. 

- Receptor cujo doador vivo possuía PPD maior ou igual a 10 mm. 

- História de diagnóstico de tuberculose no pré-TH tratada completamente ou 

não, independentemente do PPD. 

- Imagem pulmonar sugestiva de sequela de tuberculose (fibrose ou 

calcificações residuais em ápices pulmonares, observados na radiografia 

ou na tomografia de tórax), independentemente do PPD. 

Os pacientes com indicação de profilaxia foram mais uma vez divididos entre 

os que a realizaram e os que não a realizaram. Estes últimos constituíram o grupo 

controle. 

O desfecho primário foi o diagnóstico de tuberculose, e o secundário foi a 

hepatotoxicidade pela isoniazida. 

O perfi l de aminotransferases (AST e ALT) durante e no momento da 

suspensão da profilaxia foi analisado em relação ao limite superior da normalidade. 

Na população geral do estudo (pacientes com e sem indicação de profilaxia) 

foram avaliados: 

- A prevalência de positividade ao teste tuberculínico (diagnóstico de 

tuberculose latente). 

- A incidência de tuberculose. 

- O tempo (em meses) do diagnóstico de tuberculose em relação à data do 

TH. 

Foram avaliados também, nos pacientes com diagnóstico de tuberculose no 

pós-TH, as características clínicas, o tempo entre o início dos sintomas e do 

tratamento, o perfi l laboratorial durante o tratamento padrão, a necessidade de troca 

de esquema terapêutico devido à hepatotoxicidade e os desfechos cura, recidiva e 

óbito. 
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Os dados foram submetidos à análise estatística através do programa R 

versão 2.12.2. Variáveis contínuas foram expressas em médias. As variáveis 

categóricas/dicotômicas foram comparadas com o Teste Exato de Fisher. As 

associações foram avaliadas através do cálculo do Risco Relativo. O intervalo de 

confiança estabelecido foi o de 95% e o nível de significância de 5% (α=5%), 

considerando-se, portanto, p<0,05 como estatisticamente significante. O cálculo das 

significâncias dos riscos relativos foi feito após sua logaritmização, considerando-se 

como significantes os riscos relativos cujos logaritmos obtiveram valores Z acima de 

1,960 (alfa=0,05, bicaudado) [2]. 



 

 

 

 

 

 

5 – RESULTADOS. 

 

No período de outubro de 2001 a dezembro de 2010 foram realizados 414 TH 

de adultos e crianças, com doadores cadáveres e vivos . A média das idades no 

momento do TH foi de 50,6 anos, sendo a menor e a maior de 9 meses e 69 anos, 

respectivamente. A distribuição entre os sexos foi homogênea, com 52% de homens 

e 48% de mulheres. Setenta por cento dos TH foram realizados em adultos 

(pacientes com 14 anos ou mais). O enxerto foi obtido de doador cadáver em 64% 

dos casos, de doador vivo em 33,6%, e de doador-dominó em 1,4%. 3 A sobrevida 

global foi de 77% no primeiro ano e de 69% em 5 anos. 

Quanto à etiologia das doenças hepáticas que levaram ao TH, a principal, em 

adultos, foi a hepatite pelo vírus C, que representa 50% das causas de TH (Fig. 5). 

Já na população infantil, a atresia das vias biliares constitui 56% das causas de TH 

(Fig. 6). Em 25% da população adulta submetida ao TH primário (excluindo-se os 

retransplantes), havia, além da doença de base, acometimento por carcinoma 

hepatocelular (CHC) (Fig. 7). A síndrome hépato-pulmonar ocorreu em seis 

pacientes, sem associação específica com qualquer etiologia (três por VHC, uma de 

etiologia alcoólica, uma por hepatite auto-imune e uma criptogenética). 

                                                                 
3

 Por “doador dominó” entende-se o receptor que, ao receber um novo órgão, doa o seu órgão nativo, no todo ou em parte 

imperfeito, para um novo receptor, para quem esta imperfeição não é crítica. No caso em questão, o fígado de um paciente 

com polineuropatia amiloidótica familiar (PAF) foi transplantado em um receptor cirrótico cuja idade avançada tornou irrelevante 

o potencial patogênico do órgão transplantado a longo prazo. A expressão “transplante em dominó” pode ser também 

empregada para designar múltiplos transplantes simultâneos, após permuta dos enxertos entre diversos pares de doadores e 

receptores não concordantes quanto ao HLA, de modo que cada receptor receba um órgão compatível. As operações são 

simultâneas para evitar possíveis desistências. 
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Figura 5. Distribuição da população adulta quanto à etiologia do processo mórbido que levou ao 
transplante hepático primário.  
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Figura 6. Distribuição da população infantil quanto à etiologia do processo mórbido que levou ao 

transplante hepático primário.  
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                 Figura 7. Distribuição dos casos de CHC conforme a doença de base.  

 

A aplicação dos critérios de exclusão aos 414 transplantes resultou na 

exclusão dos casos em que houve: 

- Retransplante = 9 pacientes. 

- Idade menor que 14 anos no momento do TH = 91 pacientes. 

- Insuficiência Hepática Fulminante = 33 pacientes. 

- Óbito em menos de seis meses após o TH = 53 pacientes. 

- Impossibilidade de acesso ao prontuário = 14 pacientes. 

Nenhum paciente foi excluído por ser contato de alto risco para tuberculose.  

Restaram, portanto, 214 pacientes, aos quais foram aplicados os critérios de 

indicação de profilaxia. Sessenta pacientes preencheram, pelo menos um dos 

critérios para a inclusão nesta categoria (n=60), que constitui o grupo com maior 

risco para o desenvolvimento de tuberculose: 

- Pacientes com PPD ≥ 5 mm = 47 

- Receptores anérgicos cujos doadores tinham PPD ≥ 10 mm = 6 

- História prévia de tuberculose (independentemente de tratamento completo 

e do diâmetro do PPD) = 6 
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- Imagem radiológica pulmonar suspeita (independentemente de história 

prévia de tuberculose e do diâmetro do PPD) = 1 

O tempo médio de acompanhamento (follow-up) dos 214 pacientes estudados 

foi de 60,9 meses. 

Dos 60 pacientes com indicação de profilaxia no pós-TH, 21 a iniciaram 

(35%), sendo que, em seis deles, o medicamento foi suspenso por hepatotoxicidade 

antes de seis meses de uso (28%). No grupo em que a profilaxia chegou ao término 

(15 pacientes - 25%) não houve nenhum caso de tuberculose. Os 45 pacientes 

restantes, em que a profilaxia não foi feita (39 pacientes) ou foi iniciada e 

interrompida (seis pacientes), foram considerados como o grupo controle. Neste 

último grupo, houve um caso de tuberculose (2,2%) (Tabela 2). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as frequências de tuberculose nestes dois grupos 

(P=1). 

 

Tabela 2 - Incidência de tuberculose em pacientes com risco para tuberculose no pós-TH, com 

ou sem profilaxia.  

 Com TB Sem TB Total 

Com profilaxia 0 15 15 

Sem profilaxia 1 44 45 

Total 1 59 60 

 

Outros dois casos de tuberculose ocorreram em pacientes que não 

preenchiam os critérios de indicação de quimioprofilaxia (dois pacientes sem fatores 

de risco para tuberculose). Um quarto caso ocorreu em uma paciente excluída do 

estudo (TH por insuficiência hepática fulminante) (Fig.8). Portanto, todos os casos 

de tuberculose ocorreram em pacientes que não realizaram a profilaxia, tivessem ou 

não indicação para realizá-la. 
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Dentre os 214 pacientes avaliados, apenas 154 (72%) foram testados pelo 

PPD. Destes, 50 possuíam PPD ≥5 mm (32,4%), 6 possuíam PPD entre 0-5 mm 

(4%) e 98 eram anérgicos ao PPD (63,6%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Incidência de tuberculose no pós-TH, conforme a reação ao PPD.  

 Com TB Sem TB Total 

Reator ≥5 mm 1 49 50 

Anérgicos ou 

<5 mm 
1 103 104 

Não testados 1 59 60 

Total 3 211 214 

Nota: 1 em 50 (2%) versus 1 em 104 (0,96%), RR=2,08, IC 95% 0,13-32,58, P= 0,6018.  

 

Quanto à presença de história e/ou imagem sugestiva de tuberculose prévia, 

os pacientes se distribuem como na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Incidência de tuberculose no pós-TH, conforme a presença de imagem/história de 

doença prévia.  

 Com TB Sem TB Total 

Com 

imagem/história 

de doença prévia 

1 7 8 

Sem 

imagem/história 

de doença prévia 

2 204 206 

Total 3 211 214 

Nota: 1 em 8 (12,5%) versus 2 em 206 (0,97%), RR=12,88, IC 95% 1,29-127,68, P=0,029 
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A Tabela 5 informa também a incidência de tuberculose conforme a presença 

de história e/ou imagem sugestiva de tuberculose prévia e a reação ao PPD. Dos 

sete pacientes com história de tuberculose no passado (seis com tratamento 

completo), dois não foram testados para o PPD, quatro eram fortes reatores e um 

era anérgico. Um paciente com PPD inicialmente positivo (sem história ou imagem 

sugestiva de tuberculose prévia) apresentou PPD negativo em outro teste, realizado 

em fase mais avançada da doença hepática (próximo ao transplante).  

 

Tabela 5 - Incidência de tuberculose no pós-TH, conforme a presença de imagem/história de doença 

prévia e reação ao PPD. 

 Reator ≥5 mm 
Anérgicos ou 

<5 mm 

Não testados 

com PPD 
Total 

Com 

imagem/história 

de doença 

prévia 

1/4 0/1 0/3 1/8 

Sem 

imagem/história 

de doença 

prévia 

0/46 1/103 1/57 2/206 

Total 1/50 1/104 1/60 3/214 

Nota: Dos oitos indivíduos com imagem sugestiva ou história prévia, quatro tinham somente história 
prévia, três história prévia e imagem e um somente imagem.  

 

Seis pacientes tinham doadores fortes reatores. A incidência de tuberculose 

entre estes pacientes foi zero, contra três casos nos 208 pacientes restantes (1,4%). 
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Figura 8 - Distribuição dos casos de tuberculose na população geral do estudo e entre os pacientes 

com indicação de profilaxia para tuberculose, em relação aos fatores de risco para tuberculose. 
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Entre os 214 pacientes estudados, a distribuição dos casos de tuberculose 

conforme a presença de certos fatores de risco considerados em conjunto mostrou 

um maior número de casos em indivíduos que tinham PPD positivo e 

história/imagem de tuberculose prévia (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Incidência de tuberculose no pós -TH, conforme a presença simultânea de PPD 

reator e imagem ou história prévia de TB. 

 Com TB Sem TB Total 

Reator ≥5 mm e 

imagem/história 

prévia 

1 3 4 

Não reatores e 

sem imagem/ 

história prévia (ou 

com apenas um 

dos fatores de 

risco) 

1 149  150 

Total 2 152 154 

Nota: 1 em 4 (25%) versus 1 em 150 (0,66%), RR=37,5, IC 95% 2,81-498,81, P= 0,006.  
Sessenta pacientes não foram testados pelo PPD. 

 

 

Quando se restringe a avaliação apenas ao grupo sem profilaxia, verifica-se 

que a ocorrência de tuberculose no pós-TH não mostrou diferença significativa entre 

os que tinham PPD positivo e negativo (1/37 versus 1/102, RR=2,76, IC 95% 0,18-

42,96 P=0,47) (Tabela 7). Já a avaliação deste mesmo grupo mostrou diferenças 

mais marcantes na ocorrência de tuberculose entre os que tinham e os que não 

tinham história ou imagem radiográfica compatível com tuberculose prévia (1/8 

versus 2/191, RR=11,9, IC 95% 1,20-118-34, P=0,034) (Tabela 8). 
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Tabela 7 - Incidência de tuberculose no pós-TH entre os pacientes que não realizaram 

profilaxia, conforme o PPD. 

 Com TB Sem TB Total 

Reator ≥5 mm  1 36 37 

Anérgicos ou 

<5 mm 
1 101 102 

Não testados 1 59 60 

Total 3 196 199 

Nota: 1 em 37 (2,7%) versus 1 em 102 (0,98%), RR=2,76, IC 95% 0,18-42,96, P=0,47. Quinze 

pacientes realizaram profilaxia.  
 

Tabela 8 - Incidência de tuberculose no pós-TH entre os pacientes que não realizaram 

profilaxia, conforme a presença de imagem/história de TB prévia.  

 Com TB Sem TB Total 

Com imagem/ 

história prévia 
1 7 8 

Sem imagem/ 

história prévia 
2 189 191 

Total 3 196 199 

Nota: 1 em 8 (12,5%) versus 2 em 191(1,05%), RR=11,93, IC 95% 1,20-118-34, P=0,034. 

Quinze pacientes realizaram profilaxia . 
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A Tabela 9 mostra a incidência de tuberculose conforme a presença 

simultânea de história ou imagem sugestiva de TB prévia e PPD reator neste grupo 

não submetido à profi laxia. 

 

Tabela 9 - Incidência de tuberculose no pós -TH, conforme a presença simultânea de PPD 

reator e imagem ou história prévia de TB, nos indivíduos não submetidos à quimioprofilaxia.  

 Com TB Sem TB Total 

Reator ≥5 mm e 

com 

imagem/história 

prévia 

1 3 4 

Não reatores e 

sem imagem/ 

história prévia (ou 

com apenas um dos 

fatores de risco) 

1 133 135 

Total 3 136 139 

Nota: 1 em 4 (25%) versus 1 em 135 (0,74%), RR=33,5, IC 95% 2,52-445,34, P=0,0078. 
Sessenta pacientes não foram testados pelo PPD. Quinze pacientes realizaram profilaxia.  

 

 

A incidência de tuberculose em todos os pacientes submetidos a transplante 

durante o período do estudo foi de 1,4% (3/214). A incidência entre os indivíduos 

que, a princípio, não tinham maior risco para tuberculose, e cuja profilaxia não foi 

indicada, foi de 1,2% (2/154). Na população sabidamente sob risco, e com indicação 

de profilaxia, a incidência para tuberculose foi de 1,66% (1/60). 

Ocorreram alterações dos valores das aminotransferases durante a profilaxia 

com isoniazida em 66% dos pacientes, com ALT média igual a 128U/L, o que 

constitui cerca de três vezes o limite superior da normalidade, sendo o valor máximo 

médio alcançado no terceiro mês da profilaxia. A média de idade dos pacientes 

submetidos à profilaxia foi de 48 anos. A profilaxia teve início entre o 3º e o 4º mês 
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após a data do TH. Nenhum caso apresentou manifestações clínicas de hepatite ou 

disfunção hepática grave pelo uso da droga. 

Houve seis suspensões da droga antes de seis meses de profilaxia entre os 

21 pacientes a ela submetidos (28%). O valor de ALT médio no momento da 

suspensão da droga foi de 172U/L, o que constitui 4,3 vezes o valor do limite 

superior da normalidade desta enzima no sangue. Dos seis pacientes em que a 

droga foi suspensa, em quatro a suspensão ocorreu nos primeiros 3 meses de 

profilaxia, e em dois a suspensão se deu entre o terceiro e o sexto mês de 

tratamento, estando o momento médio da interrupção por volta do terceiro mês após 

o início da profilaxia. Nos dois casos em que foi feita a correlação histopatológica, 

não foi confirmada a presença de hepatite medicamentosa. 



 

 

 

 

 

 

6 – DISCUSSÃO. 

 

Apesar da queda da incidência de tuberculose no Brasil, em especial no 

estado do Rio de Janeiro [37], esta infecção ainda é um grave problema de saúde 

pública, especialmente em subpopulações de maior risco. Doenças infecciosas são 

responsáveis por mais de 50% dos óbitos no pós-TH, e a tuberculose cursa com 

maior letalidade nestes pacientes que na população geral [17]. Uma vez que os 

pacientes submetidos ao TH estão sob maior risco de desenvolver tuberculose por 

reativação de foco latente, é fundamental identificar este subgrupo de pacientes 

acometidos de tuberculose latente e tratá-lo. 

A estratégia de diminuir o valor de corte do PPD para 5 mm parece corrigir, 

em parte, a maior anergia na doença hepática terminal. A positividade ao PPD 

acompanha aproximadamente a da população geral (Tabela 10), que, por sua vez, 

depende da endemicidade da área geográfica. Curiosamente, a positividade para o 

PPD em pacientes pré-TH em países de baixa endemicidade (como os EUA) parece 

ser maior que a da população geral (Tabela 10). O alto percentual de pacientes com 

cirrose por doença alcoólica nestas regiões poderia ser uma justificativa para esta 

discrepância, pois o alcoolismo é um fator de risco para a infecção tuberculosa [20]. 

Apesar do ajuste do valor de corte do PPD, o mesmo ainda é um método 

limitado para a detecção de tuberculose latente na doença hepática terminal. Em 

nossa série não foi possível avaliar esta limitação, dado o pequeno número de casos 

de tuberculose. Dos quatro casos de tuberculose, em dois o PPD não foi avaliado, 

em um caso o teste era positivo e, em outro, negativo. Em outras séries com 

quantidade de casos e amostras semelhantes não houve diferença significativa entre 

os casos de tuberculose com PPD positivo e com PPD negativo [5,29]. Entretanto, 
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em uma metanálise com 97 casos de tuberculose pós-TH, houve apenas 37% de 

positividade ao teste tuberculínico [17,51], e em outra, com 209 casos de 

tuberculose após transplantes de órgãos sólidos, houve apenas 22% de positividade 

entre os acometidos de tuberculose [45]. 

Algumas estratégias poderiam ser adotadas para suplantar as deficiências do 

teste tuberculínico com PPD. Os ensaios de liberação de interferon-gama 

eliminariam a variabilidade interobservador, a necessidade da visita de retorno para 

leitura e as falsas positividades, que podem ocorrer no caso de infecção por outras 

micobactérias ou vacinação. A especificidade dos três tipos de ensaios disponíveis 

(QuantiFERON tuberculose Gold, QFT-TB Gold In-Tube e T-SPOT.TB) varia de 93% 

a 99%, com sensibilidade de 70% a 78% [51]. Têm, entretanto, alto custo e não há 

valores de corte adaptados à distinção entre infecção e doença tuberculosa [51]. A 

associação do PPD e estes testes, embora sugerida na literatura [51], ainda não 

pode ser recomendada, e os dados a respeito da superioridade destes testes em 

relação ao PPD não são consistentes. A pesquisa do fenômeno booster em 

pacientes inicialmente PPD negativos poderia maximizar o diagnóstico de 

tuberculose latente [1,48]. Deve-se ter cautela em relação ao uso do booster, uma 

vez que há a possibilidade de ativação da memória imunológica pelo PPD em 

pacientes apenas vacinados [43]. 

No Hospital Geral de Bonsucesso a incidência global de TB foi de 0,96% 

(4/414). A incidência na população que, a princípio, não tinha maior risco para TB, 

foi de 0,84% (3/354). Na população sabidamente sob risco, a incidência de TB foi de 

1,66% (1/60). 

Nossa série apresentou um dos maiores percentuais de testagem com o PPD 

(72%) descritos pela literatura (Tabela 10). O percentual de pacientes positivos ao 

PPD (32,4%) reflete, como dito anteriormente, a prevalência da infecção tuberculosa 

na população brasileira (entre 30 e 40%). O número absoluto de profilaxias iniciadas 

em decorrência da positividade ao PPD foi grande, se compararmos nossos dados 

com os de outros estudos realizados em um único centro (Tabela 10). Tal como em 

nosso estudo, em nenhum estudo houve significância estatística em relação ao 

benefício da profilaxia guiada pela positividade ao PPD, e também não houve 

nenhum caso de tuberculose em paciente submetido à profilaxia. As amostras, no 

entanto, parecem pequenas para a realização de um estudo de eficácia. Em uma 



51 

coorte espanhola com 4388 transplantes de órgãos sólidos, dos quais 1507 eram 

TH, e no qual a eficácia da profilaxia não foi especificamente estudada, é possível 

que em um dentre os oito casos de tuberculose tenha havido profilaxia, mas este 

dado não está claramente descrito [50]. 

 

Tabela 10 – Resultados literatura: comparação com resultados do presente estudo.  

 
Holty 

et al. [17] 

Al-
Moamary 
et al. [29] 

RESISTRA 
[50] 

Chaparro 
et al. [9] 

Jafri 
et al. [20] 

Benito 
et al. [5] 

Agoglia 
et al. 

País do estudo NA 
Arábia 
Saudita 

Espanha USA USA Espanha Brasil 

Anos do estudo NA 
1994-
1997 

2003-2006 
1988-
1998 

2004-
2008 

1988-
1998 

2001-
2010 

Frequência de TB 
na população 

geral 

0,6%-
2,2% 

30% 
18,9/ 100.000 
habitantes/ano 

NI 0,5-3% 
30-50/ 

100.000 
habitantes 

30-40% 

N do estudo (TH) NA 260 1507 751 539 529 214 

N testados com 
PPD 

NA 61,5% 46% 36,3% 77% 71% 72% 

PPD+ 
224 

pacientes 
26,3% 23% 16,8% 6% 24% 32,4% 

Profilaxia pelo 
PPD+ 

(pacientes/%) 
61(27,2%) NA 48(29,6%) 17(37%) 15(60%) 16(18%) 21(39,6%) 

Casos TB com PX 
pelo PPD 

0 NA NI 0 0 0 0 

Casos TB sem PX 
pelo PPD 

7 NA NI 1 0 0 1 

Frequência de TB 
no estudo 

1,3% NA 0,53% 0,26% 0% 1,13% 1,4% 

Tempo médio de 
acompanhamento 

(meses) 
53 NA 16 29,6 33 49 60,9 

NA- Não de aplica, NI- Não informado. 

 

Uma metanálise [17] compilou 61 profilaxias realizadas (por pelo menos 6 

meses) em um total de 224 pacientes com PPD positivo. Não houve diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,079) entre indivíduos submetidos ou não 

submetidos à profilaxia, em relação ao desfecho (incidência de tuberculose), após 

um acompanhamento de 53 meses. Chegou-se à significância estatística (p = 0,022) 

somente quando foram incluídos os pacientes com história clínica/radiografias 

anormais. Esta metanálise incluiu dois estudos prospectivos, cinco retrospectivos, 
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mas nenhum estudo randomizado [17]. Durante o acompanhamento de 127 

pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos que tinham apenas PPD 

positivo, sem história de tuberculose ou imagem sugestiva, e nos quais não foi 

instituída a profilaxia, houve apenas um caso de reativação de foco pulmonar  [39]. 

Estes dados justificariam, segundo alguns centros, a não instituição da 

profilaxia [39]. 

Em nossa série, o único fator de risco cuja presença no pré-TH teve efeito 

notável em relação ao desfecho primário (tuberculose) foi a existência de história 

clínica e/ou imagem sugestiva, tanto na população geral do estudo como nos 

pacientes sem profilaxia (Tabelas 4 e 8). Quando a incidência de tuberculose foi 

avaliada conforme a presença simultânea de PPD reator e de história/imagem, na 

população geral do estudo e nos pacientes sem profilaxia, este efeito foi ainda mais 

marcante (Tabelas 6 e 9). 

Dada a significância estatística encontrada na existência de história clínica 

e/ou imagem sugestiva como fator de risco para tuberculose, é provável que o maior 

“peso” na diferença de incidência entre os pacientes com e sem a presença 

simultânea de PPD positivo e imagem/história de tuberculose se deva à presença de 

história/imagem e não ao PPD. 

Benito et. al. [5] apresentaram, em 2002, um estudo com desenho 

semelhante ao nosso (Tabela 10), realizado na Espanha, país também endêmico 

para tuberculose, cuja prevalência na população geral é de 0,024% (contra 0,055% 

no Brasil) [12]. Este estudo também não conseguiu demonstrar a eficácia da 

profilaxia para tuberculose no TH (embora tivesse, em relação ao nosso estudo, uma 

amostra maior, e um número similar de profilaxias), mas mostrou uma tendência 

para a eficácia da profilaxia no subgrupo de pacientes com PPD negativo e história 

clínica/imagem prévia de tuberculose. Não houve, no entanto, poder estatístico 

suficiente para comprovar esta tendência [5]. Estes autores obtiveram significância 

estatística para a história clínica/imagem prévia de tuberculose quando os pacientes 

sem profilaxia foram avaliados quanto ao desfecho tuberculose (p = 0,032) e, 

principalmente, quando a imagem de tuberculose prévia foi avaliada separadamente 

(P=0,01). Não se observou significância estatística quando a história de tuberculose 

foi avaliada separadamente, mas é possível que tenham sido incluídos pacientes 

com história prévia de tuberculose completamente tratada. Apesar do exposto, em 
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97 casos de tuberculose reunidos na metanálise, apenas 23% tinham alterações 

radiográficas prévias [17]. 

Em nosso estudo, a história de infecção prévia também parece ter tido menos 

peso, em relação à imagem sugestiva. No entanto, no nosso caso, não há como 

fazer uma análise em separado, dado (1) o pequeno tamanho da amostra; (2) o fato 

de que parte dos pacientes apresentou concomitantemente as duas condições 

(história e imagem); e (3) o fato de que alguns casos foram tratados prévia e 

adequadamente para tuberculose. Dos nossos seis pacientes com história de 

tuberculose tratada e sem profilaxia, nenhum desenvolveu tuberculose. Em uma 

série japonesa com 1116 pacientes submetidos ao TH, nenhum dos seis pacientes 

com história de tuberculose (supostamente tratada) e sem profilaxia desenvolveu 

tuberculose após um tempo médio de 25 meses de acompanhamento [32]. 

Há, na literatura, contraindicação de profilaxia em casos de história prévia de 

tuberculose tratada completamente [1,16,28,31,45,47,48]. Nosso estudo incluiu 

pacientes com história prévia de tuberculose, independentemente de tratamento 

adequado ou não, e ainda assim encontrou significância estatística para a 

história/imagem de tuberculose prévia como risco isolado de tuberculose. Uma 

metanálise sobre este tema [17] considerou como fator de risco somente a história 

de tuberculose não tratada completamente e achou significância estatística em favor 

da profilaxia. Nossos dados corroboram a recomendação da literatura de não 

realizar profilaxia em pacientes com história prévia de tuberculose e tratamento 

completo. Entretanto, muitas vezes, não há como garantir, sem documentação 

médica, que o tratamento tenha sido completo e correto em um passado remoto. 

A imagem sugestiva de tuberculose prévia é atualmente o fator de risco 

isolado que melhor prevê a ocorrência de tuberculose após o transplante de órgãos 

sólidos [31], tendo o trabalho de Benito et. al. validado a presença isolada deste fator 

de risco no contexto do TH, desaconselhando, inclusive, a profilaxia feita com base 

somente no PPD positivo [5]. Há, portanto, indicação de profilaxia em pacientes com 

imagem sugestiva de tuberculose prévia e PPD negativo no cenário do transplante 

de órgãos sólidos [1,31,45] e, parece, também no contexto do TH. No Brasil, a 

imagem sugestiva indica profilaxia somente para pacientes HIV-positivos, enquanto 

os pacientes submetidos ou candidatos a transplante de órgãos necessitam de um 

teste PPD positivo para a indicação da profilaxia [28,47]. 
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Dados mais robustos, obtidos em pacientes submetidos a transplante renal 

mediante estudos randomizados e controlados que sequer usam o PPD como um 

indicador de infecção latente (pela sua suposta baixa sensibilidade em pacientes 

com doença renal terminal em diálise), mostram a eficácia da profilaxia com 

isoniazida na presença de história clínica e imagem de tuberculose prévia [12]. No 

entanto, são estudos feitos em áreas com endemicidade ainda maior que a 

brasileira. 

A discussão sobre a eficácia da profi laxia seria pouco relevante se não fosse 

a sua hepatotoxicidade, principalmente em pacientes submetidos a TH. A viabilidade 

da profilaxia no pré-TH ainda não foi consistentemente confirmada [21,46]. As 

recomendações, até o momento, sugerem que a profilaxia seja feita no pós-TH [1], 

com a vantagem de se poder tratar, neste momento, não só os focos latentes do 

paciente, mas também os focos latentes contidos no enxerto doado. Existem 

sugestões na literatura sobre a instituição de vigilância micobacteriológica, com 

culturas e tratamento dos pacientes sob risco somente em caso de positividade, 

evitando-se, assim, a hepatotoxicidade da profilaxia [49]. 

As alterações leves das aminotransferases (menores que três vezes o LSN) 

são, sem dúvida, mais frequentes em pacientes pós-TH, em comparação com os 

pacientes submetidos a transplante renal e com a população geral. Em nossa série, 

encontramos alterações das aminotransferases em 66% dos pacientes, mesmo após 

os dois primeiros meses de profilaxia, valor maior que o da série de Benito et. al. 

(48%) [5]. Da mesma forma, quando foi levada em conta a suspensão da droga, a 

taxa encontrada em nosso estudo (28%) foi maior que a relatada por este autor 

(17%), único a definir critérios para hepatotoxicidade. Em contrapartida, se fossemos 

aplicar estes critérios nas suspensões observadas na nossa série, somente um 

paciente se enquadraria no critério de elevação da AST para além de 5 vezes o 

LSN, e a taxa de suspensão por hepatotoxicidade cairia para 5%, faltando ainda, 

neste caso, o critério histopatológico para confirmação. A maior taxa de 

hepatotoxicidade encontrada por Benito et al. pode dever-se ao fato de a profilaxia 

ter sido instituída por um ano [5]. 

Sem estabelecer critérios para hepatotoxicidade, uma metanálise sobre o 

tema [17] descreveu uma taxa de 6% de interrupção dos medicamentos, valor este 

muito abaixo do encontrado na literatura, que é de 25 a 41% [46]. No entanto, houve 
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relato de insuficiência hepática grave, com indicação de retransplante, em um 

caso [17]. De uma forma geral, há indicação, na literatura, de interrupção da 

profilaxia (para transplante de órgãos sólidos em geral) quando as 

aminotransferases ultrapassam cinco vezes o LSN ou quando ultrapassam três 

vezes o LSN em pacientes sintomáticos [31]. Esta conduta parece ser, com base no 

nosso estudo e no de Benito et al. [5] razoável mesmo para o TH. 

Os casos de tuberculose em nossa série apresentaram-se de forma diferente 

do esperado no contexto pós-TH, principalmente para uma área endêmica. A 

frequência de tuberculose, de 1,4% em nosso estudo, é compatível com a da 

literatura (0,7-2,3%), sendo cerca de 25 vezes maior que a da população geral 

brasileira. Se considerarmos os 414 pacientes, a frequência é de 0,96% (4/414), 

sendo menor que a encontrada em estudos realizados em países com menor 

endemicidade da doença (Tabela 10). Em um estudo brasileiro (mas feito em região 

menos endêmica que o Rio de Janeiro), com uma amostra semelhante, a frequência 

foi também pouco maior (1,57%) [10]. Além disso, a maior parte desses estudos 

incluiu pacientes que viveram mais de um mês após o TH, ao contrário de nosso 

estudo, que incluiu os que viveram mais de seis meses após o TH, na tentativa de 

aumentar a probabilidade de ocorrência do desfecho tuberculose, uma vez que a 

maior parte dos casos ocorre no primeiro ano pós-TH [31,45,50,53]. 

Vários dos nossos achados contrariam o que se observou em recente 

metanálise sobre o tema [17], que reuniu 139 casos de tuberculose pós-TH: (1) 

apenas um dos quatro casos de tuberculose ocorreu no primeiro ano pós-TH; (2) 

não houve doença disseminada (0% x 27%); (3) houve apenas um caso de doença 

extrapulmonar (25% x 67%) e três casos em que havia somente foco 

pleuropulmonar (75% x 33%) (Tabela 11). Todos os diagnósticos foram feitos mais 

de um mês após o início dos sintomas, sendo este um preditor de mortalidade na 

metanálise (não houve mortes por tuberculose na nossa amostra). Na literatura, a 

letalidade chega a 30% e é tida como quatro vezes superior à da população 

geral [17]. Estas divergências podem ser em parte explicadas pelo tamanho limitado 

da amostra e pelo fato de que a metanálise compilou também estudos antigos, 

quando o tipo de imunossupressão era mais agressivo. Estudos mais recentes, 

feitos em grandes amostras de TH, mostram doença disseminada em 9,5% dos 

casos [50]. Parece ter havido maior comprometimento pleural que o descrito na 
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literatura (50% x 13%), mas a ocorrência de um caso de tuberculose intestinal 

corrobora a literatura, que aponta o trato gastrointestinal como principal sítio 

extrapulmonar [45]. 

A maior parte dos casos ocorreu um ano após o TH, o que levanta a 

possibilidade de infecção exógena e não de reativação de foco endógeno [45]. 

Entretanto, houve maior índice de RCA e de infecção citomegálica (CMV) 

(importantes fatores de risco para a reativação de foco latente, segundo a literatura) 

antes do diagnóstico de tuberculose [1,31,45,53]. A RCA, em particular, pode ser um 

gatilho para a tuberculose, por exigir o aumento subsequente da imunossupressão, 

como pode também ser uma consequência da tuberculose, dada a queda dos níveis 

séricos dos imunossupressores durante o tratamento da tuberculose. Há ainda 

relatos de co-infecção por CMV e tuberculose, o que torna o diagnóstico da última 

ainda mais difícil [31]. 

Dos tratamentos instituídos para os casos de tuberculose em nossa série, 

metade já eram esquemas alternativos desde a fase de indução (Tabela 11), haja 

vista a função hepática comprometida dos pacientes. Em um dos casos houve, por 

superveniência de hepatotoxicidade, mudança do esquema padrão na época (RHZ) 

para um esquema alternativo, com boa evolução. A conduta de utilizar um esquema 

alternativo já desde o início da terapia é apoiada pela literatura [31]. Em nosso 

estudo, parece ter havido menor hepatotoxicidade dos esquemas de tratamento , em 

comparação com outros estudos [27,45], mas a amostra limitada a quatro casos não 

permite, mais uma vez, uma comparação apropriada. 
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Tabela 11 - Casos de Tuberculose 
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7 – CONCLUSÕES. 

 

1. A imagem sugestiva de tuberculose prévia e a história de tuberculose com 

tratamento inadequado são bons preditores de tuberculose no pós-TH e 

justificam a profilaxia com isoniazida após o TH, mesmo em pacientes com 

PPD negativo. 

 

2. A presença de imagem radiográfica e/ou história sugestiva de tuberculose 

prévia associada a um PPD reator foi o melhor preditor de tuberculose no 

pós TH. 

 

3. Nosso estudo não encontrou evidências suficientes para valorizar a 

presença isolada de PPD positivo como marcador de infecção latente. 

 

4. A hepatotoxicidade da profilaxia com isoniazida em pacientes pós-TH é 

preocupante, mas não impeditiva. 
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