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Introdução: Pacientes imunocomprometidos, como receptores de transplante renal, têm risco aumentado de desenvolver Tuberculose 
(TBC), com alta morbidade e mortalidade. O tratamento da tuberculose latente com isoniazida (INH) pode ser uma intervenção efetiva, 
prevenindo a reativação de tuberculose após o transplante renal. Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva dos prontuários 
médicos dos pacientes candidatos a transplante renal que realizaram TT durante investigação para inclusão em lista de espera para 
transplante renal no período de janeiro de 2006 a junho de 2009. Resultados: Durante o período do estudo 244 pacientes realizaram TT. 
O TT foi positivo em 69 pacientes (28,3%). TT reator forte foi observado em 41 casos (16,8%), reator fraco em 28 (11,5%) e não reator 
em 175 (71,7%). Todos os pacientes com  TT reator forte foram submetidos a rastreamento para TBC com RX de tórax, pesquisa de 
BAAR e cultura para  Mycobacterium no escarro espontâneo ou escarro induzido. Nenhum destes pacientes apresentou evidencias de TBC 
ativa durante avaliação. Após exclusão de TBC ativa, tratamento com INH e piridoxina por 6 meses foi prescrito para 26 pacientes 
(63,41% dos pacientes com indicação de tratamento). De um modo geral INH foi bem tolerada e nenhum paciente apresentou efeitos 
colaterais. No período do estudo nove pacientes com TT reator forte  realizaram transplante renal. Sete destes pacientes receberam 
tratamento com INH. Após um seguimento de médio 8,2 meses (5-13 meses) nenhum caso de reativação de tuberculose foi identificado. 
Conclusão: Em nosso centro a prevalência de positividade do TT entre candidatos a transplante renal é alta, e o tratamento com INH 
pode ser seguro e efetivo na prevenção de reativação de TBC após o transplante renal. 
  

 

  




