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OBJETIVOS
O estudo teve como objetivos identificar a

prevalência da coinfecção Tuberculose-

HIV/AIDS, em Feira de Santana-BA e

caracterizar as pessoas com coinfecção

Tuberculose-HIV/AIDS segundo dados

sociodemográficos.

A tuberculose (TB) doença intimamente relacionada

à pobreza, infectocontagiosa, causada pelo

Mycobacterium tuberculosis, transmitida através do

ar, por meio de gotículas contendo os bacilos

expelidos pelo portador da doença pulmonar, ao

tossir, espirrar ou falar. A infecção pelo Vírus da

Imunodeficiência Humana (HIV) é um grande fator

de risco para o desenvolvimento da Tuberculose,

uma vez que a manifestação de ambos estão

relacionadas à déficit imunológico do indivíduo

(FIGURA 1). A dimensão da comorbidade e do

impacto que a TB e o HIV, juntos, configuram para a

saúde pública. Em 2015 foram traçadas metas

ministeriais para eliminar a TB como problema de

saúde pública até o ano de 2035.

INTRODUÇÃO 

Apesar da baixa prevalência, evidenciou-se como as condições

de vida influenciam no agravamento do processo de saúde-

doença, tendo em vista a correlação epidemiológica

documentada na literatura entre HIV e TB, o levantamento do

perfil sociodemográfico da população são dados imprescindíveis

que poderão subsidiar a criação de estratégias e políticas de

controle das doenças . Fazem-se necessários estudos

adicionais, com diferentes bases metodológicas, que permitam

aprofundar os conhecimentos sobre a coinfecção TB-HIV/AIDS

no que tange à assistência à saúde dessas pessoas de modo

que possa contribuir para incrementar o controle da TB no

município de Feira de Santana-BA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre os 74 entrevistados, a prevalência de coinfecção TB-

HIV/AIDS foi de 5,41% e em Feira de Santana-BA, foi de

0,64/100mil habitantes. Houve maior frequência de coinfecção

tuberculose-HIV/AIDS na faixa etária >40 anos (60,81%) e

predominância da população masculina (56,76%). No estado civil,

houve equilíbrio de 50% entre os solteiros e não solteiros, o que

demonstra a transmissão do HIV tanto em parceiros fixos e não

fixos. A raça/cor referida por todos foi negra. Baixas condições

socioeconômicas foram identificadas, como desemprego e baixa

renda. Constatou-se, também, hábitos de vida de risco para

coinfecção tuberculose-HIV/AIDS como alcoolismo e tabagismo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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COINFECÇÃO TUBERCULOSE-HIV/AIDS EM UM MUNICÍPIO BAIANO

MÉTODOS

Estudo de caráter exploratório, descritivo e

transversal, possui abordagem quantitativa e

foi realizado com pessoas com tuberculose

pulmonar residentes em Feira de Santana que

fizeram o tratamento no período de

2015/2016. Na análise de dados, utilizou-se o

programa STATA, sendo apresentadas

distribuições absolutas e percentuais e

empregado o Teste exato de Fisher para

testar a relação entre as variáveis categóricas.

Contato: Email: fernandaestrela1@gmail.com; 

yanaguimareass@gmail.com

Figura 1 – Fatores frente à resposta imunológica na

Infecção tuberculosa

Fonte: BARROS, F.E 2016

Tabela 1 – Distribuição das pessoas com TB-HIV/AIDS segundo condições

socioeconômicas, Feira de Santana-BA 2015-2016


