
ENFERMAGEM 

Profª.  Tatiane da Silva Campos 

 DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

TUBERCULOSE 

Aula 1 

 

        



TUBERCULOSE 

• doença antiga e reconhecida como fatal desde a época de 
Hipócrates. 
 

• descoberto em 1882 por Robert Koch. 
 

• Problema de saúde prioritário no Brasil.  
 

• Atinge todos os grupos etários, com maior  

predomínio de 15 - 54 anos e sexo masculino.  
 

• maior número de casos de TB de toda a história da humanidade, 
apesar de ser curável há mais de 50 anos (Ministétio da Saúde, 2010) 
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TUBERCULOSE 

• Agente etiológico: Micobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch 

(BK).  
 

• Reservatório - O reservatório principal é o homem.  
 

• Modo de transmissão -  pessoa a pessoa, principalmente, através do 

ar. A fala, o espirro e, principalmente, a tosse de um doente de 

Tuberculose pulmonar bacilífera lança no ar gotículas, contendo no 

seu interior o bacilo.  
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TUBERCULOSE 

• Período de incubação - em média, 4 a 12 semanas para a detecção 

das lesões primárias. A maioria dos novos casos de doença pulmonar 

ocorre em torno de 12 meses após a infecção inicial. 

 

• Período de transmissibilidade -  Enquanto o doente estiver 

eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento 

 



TUBERCULOSE 

Diagnóstico 

 

• Clínico- Baseado nos sintomas e história epidemiológica. 

 

SINTOMAS DA TUBERCULOSE 

• Os sintomas mais comuns da TB pulmonar são: tosse persistente 
produtiva (muco e eventualmente sangue) ou não, febre, sudorese 
noturna e emagrecimento. No exame físico, pode ser encontrado 
também linfoadenomegalias, às vezes relacionadas tanto à presença 
de TB extrapulmonar concomitante, quanto à existência de 
coinfecção pelo HIV. 



TUBERCULOSE 

BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS 
 

 atividade de saúde pública orientada para identificar precocemente 
pessoas com tosse por tempo igual ou superior a três semanas – 
chamado de sintomático respiratório 
 

 visa à descoberta dos casos de bacilíferos.  
 

 A busca ativa do SR tem sido uma estratégia recomendada 
internacionalmente e deve ser realizada permanentemente pelos 
serviços de saúde.  

 Busca: sistema prisional; instituições fechadas; população indígena; 
população de rua... 


