
Orientações para quem teve contato com pacientes

Procurar o posto de saúde mais próximo:

*Fazer exame médico;

*Reaiizar exames conforme indicação do profissional;
-Escarro: baciloscopia e/ou cultura
-RX do tórax

-ProvaTuberculínica (P.T.)

Os contatos têm maior risco de adoecimento,

principalmente nos dois primeiros anos.

Conforme o resultado dos exames, a equipe da

Unidade orientará a conduta adequada.
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o que é tuberculose?

É uma doença contagiosa e mata mais gente
do que qualquer outra doença transmissível no
mundo todo. E quem pensa que ela só atinge o
pulmão está enganado. Ela também pode acometer
os rins, ossos, pleura, meninges e gânglios, etc.
A TUBERCULOSE TEM CURA.

Como a tuberculose passa de uma pessoa
para outra?

Por melo de gotas eliminadas no ar pelo escarro do
doente através da tosse, fala e espirro.

O que a pessoa sente quando esta com
tuberculose?

Tosse, febre vespertina (geralmente a tarde),
perda de apetite, emagrecimento, suor noturno,
cansaço fácil, dores no peito e escarro com
sangue na doença avançada.

Como prevenir a tuberculose

•Vacinar com BCG os menores de cinco anos;

•Encaminhar as pessoas que convivem com o
doente e os que têm sintomas respiratórios à

Unidade Básica de Saúde para fazer exames.

A pessoa que não comparece às consultas
agendadas é considerado paciente faltoso.
A interrupção da medicação por mais de 30
dias é considerada abandono de tratamento,

o que causa a continuidade de transmissão da

doença e resistência do bacilo à medicação.

O Tratamento Diretamente Observado (IDO)
da Tuberculose na rede de Atenção Primária.

Vantagens:

•Aproxima os profissionais de saúde do paciente
estimulando o auto-culdado;

•Estabelece vínculos entre serviço de saúde e
doente-família;

•Diminui os efeitos do estigma da doença;
•Propicia uma educação individual e dialogada;
•Tem maior probabilidade de curar a Tuberculose;
•O paciente vai tomar diariamente o medicamento

na presença dos profissionais de saúde.


