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Introdução: A Tuberculose pulmonar (TBC) é causada pelo Mycobacterium tuberculosis e se configura como importante causa de 
morte em regiões de clima temperado. São fatores associados para o desenvolvimento da doença o tabagismo, o diabetes 
mellitus, a sorologia positiva para o HIV, a imunossupressão, a desnutrição e as condições sócio-econômicas. Objetivo: Analisar 
os pacientes adultos que internaram por TBC nos leitos de isolamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em 2010, 
associando sorologia para o HIV, idade e tempo de internação. Metodologia: Estudo prospectivo observacional, realizado no ano 
de 2010. Foram acompanhadas todas as internações de pacientes adultos nos leitos de isolamento gerenciados pela Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), identificando o motivo, a sorologia para o HIV, a idade e as datas de baixa e de alta. 
Resultados: Internaram 108 pacientes com TBC confirmada nos leitos de isolamento do HCPA, sendo 68,4% do sexo masculino e 
57,4% com sorologia positiva para o HIV. Entre os homens, 58,6% eram HIV positivo com idade média de 36,3 anos, e 41,4% 
HIV negativo com idade média de 52,2 anos. Entre as mulheres, 55,3% eram HIV positivo com idade média de 36,8 anos, e 
44,7% HIV negativo com idade média de 47,5 anos. O tempo médio de permanência nos leitos de isolamento foi de 10,3 dias, 
sendo que os pacientes com HIV positivo permaneceram por 10,7 dias. Conclusões: Em nosso estudo, os pacientes que 
internaram por TBC foram, predominantemente, do sexo masculino, com HIV positivo e com idade inferior aos que internaram 
por TBC, mas que apresentaram sorologia negativa. 




