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Devido à sua alta incidência, a tuberculose (TB) é considerada um problema de 
saúde pública e faz de Ilhéus-BA um município prioritário para o controle da 
doença. O objetivo da pesquisa foi conhecer o perfil social e clínico dos 
portadores de TB. Foi realizada uma pesquisa com abordagem quantitativa, e 
transversal, que teve como campo o município de Ilhéus, de outubro de 2015 a 
abril de 2016. A amostragem adotada foi não-probabilística. Foram 
considerados sujeitos os portadores de TB atendidos no Centro de 
Atendimento Especializado, maiores de 18 anos e que aceitaram participar 
mediante assinatura do TCLE. Foi aplicado um questionário semiestruturado 
aos sujeitos, abordando aspectos relacionados à sua situação clínica e social. 
Dos 32 entrevistados, 21 (65,63%) eram do sexo masculino com média de 42 
anos, 29 (90,63%) eram residentes em zona urbana e 18 (56,65%) tinham nível 
de escolaridade fundamental incompleto. Com relação à renda, 19 (59,38%) 
possuíam renda menor que um salário mínimo, sendo que em 10 (52,63%) 
casos todo o sustento provinha do Bolsa Família, auxílio doença ou ajuda de 
terceiros; 21 (65,64%) trabalhavam antes de serem acometidos pela doença, 
realizando, em sua maioria, trabalhos informais. Quanto às comorbidades, 19 
(59,3%) tinham histórico de tabagismo, 3 (9,38%) HIV/AIDS, 3 (9,38%) 
Diabetes Mellitus e 2(6,25%) dependência química. No que se refere à 
alimentação, 13 (40,63%) realizavam de quatro a seis refeições por dia e 12 
(37,50%) consumiam frutas e legumes mais de quatro vezes por semana. Dos 
casos entrevistados, 5 (15,63%) já tinham abandonado o tratamento ao menos 
uma vez. A população estudada apresenta problemas como baixa renda, 
pouca escolaridade, má alimentação e presença de comorbidades, 
consideradas fatores de risco para o desenvolvimento da TB. Nesse sentido, 
recomenda-se atendimento intersetorial que possa dar suporte aos doentes, 
reduzindo assim o risco de abandono, resistência e a mortalidade pela doença. 
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