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Agentes etiológicos

Tuberculose
Mycobacterium tuberculosis 
ou bacilo de Koch (1882) 

Parede resistente ao álcool e 
a ácidos que lhe confere uma 
característica peculiar  ao 
exame microscópico direto. 

Bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR)
Crédito: CDC / Dr. George P. Kubica



Agentes etiológicos

Aids
Vírus da imunodeficiência 
humana (HIV)

HIV (verde) brotando de um linfócito (azul)
Crédito: CDC / C. Goldsmith

Lentivírus (período de incubação 
longa);
Alta taxa de replicação e elevada 
mutação por ciclo.
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O Mycobacterium tuberculosis 
e o HIV causam prejuízos à 
imunidade celular.

Aspectos imunológicos da coinfecção TB-HIV

Células sanguíneas humanas
Crédito: NCI/ Bruce Wetzel,  Harry Schaefer



Podem levar alguns indivíduos a serem mais suscetíveis ao HIV e ao M. tuberculosis.

Aspectos imunológicos da coinfecção TB-HIV

Erros inatos da imunidade



Aspectos
Imunológicos
da Coinfecção
TB-HIV

Sistema imune

HIV

M tuberculosis

Aumenta o tempo da sobrevida
do M. tuberculosis

Ativa linfócitos T CD4+ e T CD8+
Pode aumentar a replicação do 
HIV entre 5 e 160 vezes

Resposta imune humoral:
Produção de anticorpos

Resposta imune celular:
Alteração da função macrofágica e linfocítica (CD4 e CD8)
Estimulação da replicação viral
Formação anômala de granulomas e disseminação de bacilos
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