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TUBERCULOSE 

 O QUE É E COMO DIAGNOSTICAR 

 

 

O QUE É? 

Popularmente conhecida como “TB” é uma doença infecciosa e transmissível, 

causada pelo bacilo de Koch. 
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COMO SE TRANSMITE? 

  

 A transmissão da doença se dá por via 

respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos 

pela tosse, fala ou espirro de um doente com 

tuberculose ativa. 

 

“ A TOSSE  é a principal forma de transmissão”. 

 Segundo estudos 1 pessoa com Tuberculose 

não tratada pode infectar de 10 a 15 pessoas no 

período de 1 ano. 

 

 

 

QUAIS OS SINTOMAS? 

Existem pessoas que não apresentam nenhum sinal da doença. Outras apresentam 

sinais aparentemente simples e que são ignorados durante alguns meses. Os 

principais sintomas são: 

 Tosse há mais de 2 semanas 

 Suor noturno 

 Febre baixa ao entardecer 

 Cansaço 

 Falta de apetite 

 Emagrecimento 
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COMO DIAGNOSTICA? 

A forma pratica e rápida de diagnosticar é com a BACILOSCOPIA exame realizado 

através de coleta de 2 AMOSTRAS DE ESCARRO. 

 A 1 amostra pode ser coletado no momento do atendimento do profissional de 

saúde, 

 A 2 amostra na manhã do dia seguinte preferencialmente em jejum. 
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As amostras deverão ser encaminhadas para Vigilância Epidemiológica, refrigeradas e 

devidamente identificadas, cada frasco deverá estar identificado com: Nome do 

paciente, data da coleta, hora da coleta e se é a primeira ou segunda amostra. 

OBS: Em caso de apresentar os sintomas pertinentes a TB o paciente pode procurar a 

Unidade de Saúde mais próxima de sua casa ou a Vigilância Epidemiológica. Através 

da Consulta de Enfermagem, o enfermeiro realizará a orientação sobre a doença, 

disponibilizando os Potes para coleta do escarro e se necessário for encaminhar para 

o serviço de referencia. 

COMO SE DA O TRATAMENTO? 

A Tuberculose é uma doença CURÁVEL em praticamente 100% dos casos novos, 

desde que respeite os principio do tratamento. Por isso, diagnosticar e tratar de 

forma rápida e correta são as principais medidas para o controle da TB. 

O tratamento é GRATUITO e as consultas vão acontecer mensalmente na Vigilância 

Epidemiológica com a Enfermagem e a Pneumologista. 

INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO 

Consiste na ingestão diária de medicamentos totalmente GRATUITO por um período 

de no mínimo 6 meses. Durante este período o paciente tem melhora gradativa 

porém  significativa já no primeiro mês, contudo será fundamental completar o 

tratamento para que possa estar efetivamente curado. 

 

http://www.dive.sc.gov.br/tuberculose/ 
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