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A comorbidade TB/HIV acirra a convivência dos pacientes com as duas doenças e requer 

terapêutica adicional, que traz consigo novos efeitos colaterais e interações medicamentosas, 

demandando práticas e estratégias na assistência específicas para o acompanhamento e 

adesão ao tratamento. Trata-se de duas enfermidades que a priori se aproximam pelo caráter 

de cronicidade e, portanto, da necessidade de cuidados específicos e de longo tempo. A 

medicação da TB é uma realidade que agrava o tratamento medicamentoso do HIV/Aids. O 

objetivo é compreender o processo de construção dos significados atribuídos pelos pacientes 

em relação à vivência da comorbidade tuberculose e HIV (TB/HIV), e sua repercussão nos 

respectivos tratamentos. Diante da complexidade do objeto, optou-se em estudá-lo à luz do 

referencial teórico do construcionismo social. O estudo qualitativo envolveu a realização de 

entrevista semiestruturada com dez pacientes com TB/HIV, acompanhados em um hospital na 

cidade do Rio de Janeiro. Os dados coletados foram submetidos à técnica de análise de 

conteúdo temático, organizados em cinco eixos: a) paciente e suas doenças; b) apoio; c) 

significados do tratamento; d) relação com o serviço de saúde; e e) estigma, preconceito e 

discriminação. Os resultados sinalizam que a vivência das duas condições e seus respectivos 

tratamentos é uma experiência difícil que traz sofrimento acentuado na vida dos pacientes. A 

TB acirra a dor do viver com HIV/Aids. O estigma da TB é reforçado pelo estigma da Aids, 

aumentando a vivência de medo associado ao preconceito. À família, à religião e ao serviço 

de saúde é atribuído papel fundamental, como lugar seguro e de preservação da identidade. 

Apesar do sofrimento físico, psicológico e moral e das dificuldades com ambos os tratamentos, 

é possível fazer conciliações no cotidiano. 
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