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RESUMO

A susceptibilidade do desenvolvimento da tuberculose (TB) ativa vem
sendo amplamente relacionada com a infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana. Anteriormente, a grande maioria das infecções
pelo M. tuberculosis permaneciam latentes no hospedeiro. Porém, com a
disseminação da infecção pelo HIV, os mecanismos de defesa do homem
se tornaram desprimorosos, predispondo-o a progressão da infecção
latente por esse patógeno. Tendo isso em vista, esse fato corrobora para
a diminuição da sobrevida de pacientes com AIDS após o
desenvolvimento de TB. Este trabalho objetiva analisar os fatores de risco
associados ao desenvolvimento da tuberculose em pacientes com AIDS.
Diante do exposto, foi realizada uma revisão sistemática no banco de
dados eletrônicos SCIELO, utilizando-se palavras-chave para capturar os
artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram
selecionadas 5 publicações. Com base no estudo, foi observado que o
aparecimento da doença tem como fator de risco uma menor
imunossupressão, além do contato com indivíduos bacíferos e influencia
dos hábitos de vida do paciente. As baixas condições gerais de vida da
população, as dificuldades de acesso a serviços de saúde, a negligência
com os diagnósticos e outros problemas específicos da assistência à
saúde também estão associados a elevadas taxas de infecção pelo M.
tuberculosis. Ademais, é evidente a associação do uso de drogas com o
aparecimento da TB em pacientes HIV+ devido a ampla exposição ao
patógeno. Diante dessa perspectiva, é notório que pacientes com AIDS
estão mais propícios ao aparecimento da tuberculose. Dessa forma,
requer um alto grau de suspeição e diagnóstico laboratorial confirmatório,
considerando o envolvimento de uma população de baixo nível
socioeconômico. 
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