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1. O que é tuberculose ?

Tuberculose, ou TB, é uma doença causada por 

germes. Os germes da tuberculose podem- se 

instalar em qualquer parte do corpo. Nós, mais 

freqüentemente, ouvimos falar de tuberculose nos 

pulmões. O germe da TB se multiplica e agride partes do corpo humano, como os 

pulmões. Quando os pulmões são agredidos, o indivíduo não consegue respirar 

normalmente. A TB pode ser curada com o tratamento correto. As pessoas que não 

recebem o tratamento adequado podem morrer de TB.

TB é uma doença causada por 

germes. Ela se transmite mais 

facilmente quando está localizada 

nos pulmões.
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Pessoas com tuberculose apresen-

tam diferentes sintomas. O princi-

pal sintoma da TB nos pulmões é 

tosse por mais de 2 a 3 semanas. 

Nestes casos o ideal é procurar 

um posto de saúde para exame 

médico.

2. Quais são os sintomas da 
tuberculose ?

Os sintomas da TB dependem de onde os germes 

da TB se instalam no corpo. Geralmente os 

sintomas da TB são:

● Febre

● Suor noturno, até mesmo quando o tempo está frio

● Perda de apetite e peso

● Cansaço

Quando a tuberculose está nos pulmões, o sintoma mais importante é a tosse que 

se estende por um longo período (mais de 2 ou 3 semanas). O paciente produz 

uma grande quantidade de escarro, o qual pode conter sangue.

Alguns dos sintomas de tuberculose são como sintomas de outras doenças, por-

tanto é importante que as pessoas com esses sintomas procurem um posto de 

saúde para consulta médica.
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3. Como a TB é transmitida ?

TB nos pulmões é perigosa porque pode ser trans-

mitida facilmente de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa com tuberculose 

tosse ou espirra, os germes da TB são expelidos no ar. Estes germes entram nos 

pulmões das pessoas que respiram este ar. É fácil transmitir os germes a membros 

da família quando há muitas pessoas vivendo em uma casa pequena não arejada, 

ou seja, sem sufi ciente ar fresco. Qualquer pessoa pode pegar tuberculose.

TB é transmitida às outras pessoas 

quando alguém com TB tosse ou 

espirra.
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4. Por que é tão importante para 
um paciente com TB tomar os 
remédios para TB corretamente 
durante toda a duração do 
tratamento ?

Os remédios que matam os germes da tuberculose 

são chamados de medicamentos para TB. A TB tem cura se os medicamentos para TB 

forem tomados regularmente, no horário certo, durante toda a duração do tratamento, 

mesmo que os sintomas melhorem – mais cedo.

TB pode matar se não for tratada da forma correta. Os pacientes vão continuar a trans-

mitir TB para outros na família ou comunidade, caso não tomem todas os medica-

mentos para TB. A TB não vai ser curada se somente alguns dos medicamentos forem 

tomadas ou se não completar o tratamento. É perigoso não seguir 

o tratamento corretamente e tomar apenas algumas das 

drogas para TB porque assim a doença pode se tornar 

incurável.

Algumas pessoas têm que passar algum 

tempo no hospital. A maior parte do trata-

mento para curar TB pode ser feito em casa, 

mas os medicamentos devem ser tomadas de acordo com 

a orientação de um profi ssional da saúde.

É importante para um paciente 

com TB tomar todas os medica-

mentos para TB regularmente, no 

horário, durante toda a duração 

do tratamento. Caso contrário, a 

doença pode se tornar incurável.
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5. Como um paciente com TB pode 
evitar a transmissão da doença ?

● Seguindo o tratamento e fi cando curado a fi m 

de evitar a transmissão da doença para outros 

na família e na comunidade.

● Cobrindo a boca e o nariz quando for tossir ou 

espirrar.

Todas as pessoas em contato com pacientes 

com TB, especialmente crianças e adultos 

com tosse, devem procurar à unidade de 

saúde para consulta médica.

Evite TB:

● Seguindo o tratamento e 

fi cando curado da TB.

● Cobrindo a boca e o nariz ao 

tossir ou espirrar.
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6. Qual é o seu papel como agente 
de apoio no tratamento da TB ?

O paciente escolheu você para apoio ao seu trata-

mento e confi a em você. Seu papel principal é 

certifi car-se que o paciente toma todas as drogas 

regularmente, no horário, durante toda a duração 

do tratamento. É importante que o paciente sinta-se à vontade com você e faça 

perguntas sobre coisas que podem ser 

difíceis de entender. O paciente pode 

estar muito doente e envergonhado de 

ter TB. Você vai precisar assegurá-lo que 

você estará ao seu lado ajudando-o a 

cumprir o tratamento e fi car total-

mente curado da TB. Ouvir e enc-

orajar os pacientes com TB e suas 

famílias é uma outra maneira de 

ajudá-los.

O principal papel do agente 

de apoio é certifi car-se que o 

paciente toma as drogas para TB 

regularmente, no horário, durante 

todo o tratamento. Para ajudar, 

você também vai precisar saber 

ouvir e encorajar o paciente.
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7. Quais são as suas tarefas como agente de apoio no 
tratamento de TB?

● Marque um lugar e hora para encontrar o paciente. Não faça o paciente 

esperar.

● Dê ao paciente os medicamentos para TB em cada encontro de acordo com a 

programação. Verifique os medicamentos para ter certeza de que eles estão 

corretas. Veja o paciente tomar todas os medicamentos.

● Marque no cartão de tratamento da TB cada vez que o paciente tomar as 

drogas. (O cartão de tratamento da TB será explicado na próxima sessão desta 

cartilha)

● As drogas podem causar alguns efeitos colaterais. Caso o paciente tenha 

náuseas, estimule o paciente a comer quando for tomar os medicamentos. Se 

os efeitos colaterais persistirem, encaminhe o paciente à unidade de saúde.

● Encoraje o paciente a continuar vindo para o tratamento de TB.

● Aja rapidamente se o paciente faltar um encontro. Se o paciente não tomar 

a dose recomendada por mais de 24 horas, visite-o em casa. Descubra o 

problema que causou a interrupção do tratamento. Dê os medicamentos. Se 

você não conseguir achar o paciente ou não conseguir convencê-lo a continuar 

o tratamento, procure ajuda na unidade de saúde imediatamente.
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Realizando as seguintes 

atividades, você estará dando seu 

apoio ao paciente com TB.

● Observando o paciente 

tomar corretamente os 

medicamentos para TB.

● Anotando no cartão de 

controle de tratamento 

de TB após a tomada dos 

medicamentos.

● Estimulando o paciente a 

continuar o tratamento para 

TB.

● Assegurando um suprimento 

de medicamentos para o 

paciente.

● Encaminhando o paciente para 

à unidade de saúde se estiver 

com problemas.

● Assegurando que o paciente 

compareça à unidade de saúde 

para os exames de escarro de 

controle.

● Vá à unidade posto de saúde buscar os 

medicamentos para TB a cada mês. Mostre 

o cartão de tratamento do paciente. Analise 

como o paciente está evoluindo e discuta 

qualquer problema.

● Caso você ou o paciente precise se ausente 

por alguns dias, faça ajustes na programação. 

Dê ao paciente medicamentos para TB sufi -

cientes para no máximo uma semana ou 

encaminhe o paciente à unidade de saúde 

para decidir o que será feito. Outra pessoa 

talvez deva que ajudar durante este período.

● Certifi que-se que o paciente vá à unidade de 

saúde no dia marcado para fazer o exame de 

escarro de controle.
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8. Como usar o cartão de controle de 
tratamento de TB?

Para matar todos os germes da TB, o paciente deve tomar todos os medicamentos 

para TB de acordo com a programação. Você o acompanha para apoiá-lo e ajudá-

lo a tomar os medicamentos corretamente. O cartão de tratamento da TB vai 

ajudá-lo a ter certeza que você dá ao paciente os medicamentos de acordo com a 

programação. É importante que você veja o paciente tomar os medicamentos para 

TB como programado e depois marque o que foi tomado no cartão de tratamento 

da TB.

Você deve levar o cartão de tratamento da TB ao posto de saúde antes que todas 

os medicamentos terminem. A equipe do posto de saúde irá olhar o cartão de 

tratamento da TB para ver se o paciente está tomando os medicamentos de acordo 

com a programação e vai dar a você mais medicamentos para o paciente.

Marque  no cartão de tratamento de TB toda vez que o paciente tomar os 
medicamentos para TB.

Marque no cartão de tratamento 

da TB toda vez que o paciente 

tomar os medicamentos para TB.

Junio
Julio
Agosto

Més Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

      –       –   
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9. Como dar os medicamentos para TB?

A equipe da unidade de saúde vai escrever no cartão de tratamento de TB do seu 

paciente a quantidade de cada medicamento que o paciente deve tomar a cada 

encontro.

Quando o paciente encontrar você:

● Tenha o cartão de tratamento de TB do paciente pronto.

● Tenha um copo de água para o seu paciente (o paciente que costuma sentir 

náuseas pode tomar os medicamentos com comida ou mingau).
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● Separe todas o medicamentos que o paciente deve tomar no dia.

● Ponha os comprimidos na mão do paciente e veja ele tomar um de cada vez. 

Se estiver difícil para engolir um depois do outro, deixe o paciente descansar 

um pouco. Os medicamentos para TB devem ser tomadas juntos para que 

façam o efeito desejado.

Você deve observar o paciente 

engolir os medicamentos para TB 

todas as vezes.
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● Anote o tratamento do dia no cartão de controle de tratamento de TB.
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10. Quais são os possíveis reações 
ruins ou efeitos colaterais às 
drogas para TB?

Diga ao paciente que algumas vezes os medicamentos para TB causam reações ruins ou 

efeitos colaterais. O paciente deve informar você caso alguma reação ocorra. Algumas 

reações não são graves, nestes casos tudo o que você tem a fazer é tranqüilizar o 

paciente. Outras reações podem ser graves, nestes casos você deve interromper o 

tratamento e imediatamente encaminhar o paciente à unidade de saúde.

Os medicamentos para TB podem 

ter efeitos colaterais. O paciente 

deve dizer a você quando sentir 

algum efeito colateral ou reação 

ruim para que você saiba o que 

fazer. 

Reação O que fazer

Nâ perigosa:
● Náusea, falta de apetite, dor de 

estômago, gases

● Urina laranja ou vermelha

● Dor nas juntas

● Sensação de queimação nos pés

Graves:
● Vermelhidão e coceira na pele

● Pele e/ou olhos amarelos

● Vômitos repetidos

● Surdez

● Tontura

● Problemas de visão

Continue o tratamento:
● Tranqüilize o paciente e dê as drogas com 

comida ou mingau

● Tranqüilize o paciente

● Encaminhe o paciente à unidade de saúde 

● Encaminhe o paciente à unidade de saúde

PARE o tratamento e 
imediatamente encaminhe o 
paciente à unidade de saúde 
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O agente de apoio ajuda o 

paciente a melhorar e impede que 

a TB se espalhe entre a família e a 

comunidade.

11. Você pode fazer a diferença

Certifi car-se de que o paciente toma os 

medicamentos para TB corretamente vai ajudar 

a curar o paciente de TB. Ouvir e apoiar o paciente encorajam a completar o 

tratamento. Tomar os medicamentos para TB corretamente ajuda a impedir a TB de 

se espalhar entre outros membros da família e entre a comunidade.
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MENSAGEMS CHAVES

1. TB é uma doença causada por germes. Ela é transmitida mais 

facilmente quando está localizada nos pulmões do paciente.

2. Pessoas com TB apresentam sintomas diferentes. O principal 

sintoma da TB nos pulmões é tosse por mais de duas a três 

semanas. É recomendado ir até uma unidade de saúde para 

fazer exames.

3. TB é transmitida para outras pessoas quando alguém com TB 

tosse ou espirra.

4. É importante para o paciente com TB tomar todas as drogas 

para TB regularmente, de acordo com a programação, durante 

todo o tratamento. Do contrário, a doença pode se tornar 

incurável.

5. Evita-se TB:

● Tomando todo o tratamento e fi cando curado da TB.
● Cobrindo a boca e o nariz quando tossir ou espirrar.

6. O principal papel do agente de apoio é certifi car-se que o 

paciente está tomando todos os medicamentos regularmente, 

durante toda a duração do tratamento. Também é parte do 

seu trabalho ouvir e encorajar o paciente.
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7. Como agente de apoio você provê ajuda contínua ao paciente:

● Vendo o paciente tomar as drogas corretas
● Completando o cartão de tratamento da TB, a cada 

encontro, após as drogas serem tomadas.
● Encorajando o paciente a continuar os encontros para 

tratamento da TB.
● Certifi cando-se que sempre haja drogas sufi cientes para o 

paciente.
● Encaminhando o paciente à unidade de saúde se surgirem 

problemas.
● Certifi cando-se que o paciente vá à unidade de saúde 

quando tiver que fazer um exame de escarro.

8. Complete o cartão de tratamento da TB cada vez que o 

paciente tomar as drogas.

9. Você deve ver o paciente engolir todas as drogas.

10. As drogas para TB podem causar efeitos colaterais. O paciente 

deve informá-lo se tiver algum efeito colateral para que você 

saiba o que fazer.

11. O agente de apoio ajuda o paciente a melhorar e impede que 

a TB se espalhe entre a família e a comunidade.
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Notas
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