Tuberculosis – Portuguese

Tuberculose
A tuberculose – a doença, o tratamento e a prevenção
A tuberculose é uma doença infecciosa que normalmente afecta os
pulmões, embora também possa afectar qualquer parte do corpo.
Há cerca de 150 anos a tuberculose foi responsável por aproximadamente
uma em cada oito mortes no Reino Unido, mas nos anos oitenta, com
melhorias no alojamento e na nutrição e com tratamentos eficazes,
acabou por se tornar bastante rara, tendo-se registado 5745 casos em
1987.
No entanto, a tuberculose não desapareceu completamente. Nos últimos
20 anos, os números no Reino Unido têm aumentado lentamente.
Actualmente, cerca de 7.000 pessoas por ano contraem tuberculose –
aproximadamente uma pessoa em cada 10.000 da população.
A tuberculose não é contraída com facilidade – é necessário estar em
contacto com alguém que sofra de tuberculose durante muito tempo (por
exemplo se se viver no mesmo agregado familiar) – mas todos devem
conhecer os sintomas da doença, para que possam procurar tratamento o
mais depressa possível.
A tuberculose é curável com um tratamento à base de antibióticos
especiais.

Como se espalha a tuberculose e como posso ser
infectado?
A tuberculose só pode ser contraída directamente de alguém que sofra de
tuberculose infecciosa pulmonar ou na garganta. Embora se espalhe através do
ar, quando as pessoas doentes tossem ou espirram, para se ser infectado é
necessário estar perto de uma pessoa infecciosa durante muitos dias. Assim, é
improvável que apanhe tuberculose, por exemplo, no autocarro ou no metro.
Nem todos os casos de tuberculose pulmonar são infecciosos e a maior parte
dos indivíduos com tuberculose infecciosa, desde que estejam a receber o
tratamento adequado, tornam-se não infecciosos muito rapidamente –
normalmente após duas semanas – desde que se sujeitem ao tratamento
adequado.

Embora toda a gente possa contrair tuberculose, alguns grupos correm um
maior risco que outros. Estes incluem indivíduos que:
• viveram na mesma casa – ou estiveram em contacto prolongado – com alguém
com tuberculose infecciosa
• vivem em condições pouco sanitárias ou sobrelotadas, incluindo indivíduos
sem lar ou que vivem ao ar livre
• viveram, trabalharam ou permaneceram durante muito tempo num país com
uma taxa elevada de tuberculose, tal como o sudeste da Ásia, África
Subsaariana e alguns países da Europa de leste
• possam ter sido expostos à tuberculose na sua juventude, quando a doença
era mais comum neste país
• são filhos de pais cujo país de origem tem uma taxa elevada de tuberculose
• estiveram na prisão
• são incapazes de combater a infecção (imunossuprimidos) devido a doença
(por exemplo, infectados com HIV) ou tratamento
• são toxicómanos ou alcoólicos
• não comem o suficiente para se manterem saudáveis

Como posso saber se tenho tuberculose?
Os sintomas de tuberculose mais comuns são:
• uma tosse persistente que vai piorando gradualmente ao longo de várias
semanas
• perda de peso por nenhum motivo aparente
• febre e suores fortes nocturnos
• uma sensação geral e invulgar de cansaço e de mal-estar
• tossir sangue
Todos estes sinais poderão também ser sintomas de outros problemas,
mas se padecer dos mesmos e estiver preocupado, contacte um médico ou
enfermeira na sua clínica local, ou visite um centro de atendimento do NHS
ou telefone para o NHS Direct através do número 0845 4647.
(Para segurança dos pacientes, todas as chamadas para o NHS Direct são
gravadas. O custo das chamadas é o de uma chamada local.)
Se estiver em contacto com alguém a quem tenha sido diagnosticada
tuberculose e exista o risco de estar infectado, ser-lhe-á oferecido um exame
numa clínica especial para tuberculose.

Se tiver tuberculose, posso curar-me?
Sim, a tuberculose pode ser tratada com antibióticos especiais. Quando começar
o tratamento começará a sentir-se melhor após cerca de duas a quatro
semanas. Mas o tratamento tem de continuar durante pelo menos seis meses.
Para curar a tuberculose, é fundamental que faça o tratamento completo. Caso

não o faça, a tuberculose poderá voltar numa forma resistente aos
medicamentos habituais e será muito mais difícil de tratar. E poderá transmitir
esta forma mais séria da infecção à sua família e amigos.
Se a tuberculose não for tratada correctamente, poderá resultar na morte.

Pensava que a tuberculose era prevenida por uma
vacina?
Existe uma vacina (a BCG) que está a ser utilizada há muitos anos para ajudar a
proteger contra a tuberculose. A BCG tem mais eficácia prevenindo as formas
mais graves de tuberculose nas crianças. No entanto, a vacina BCG não previne
a tuberculose em todos os casos, pelo que continua a ser necessário conhecer
os sinais e sintomas da tuberculose.

Quem pode receber a vacina BCG?
A vacina BCG é indicada para:
• crianças que tenham nascido ou vivam em áreas em que a incidência da
tuberculose seja igual ou superior a 40/100.000 habitantes.
• crianças cujos pais ou avós tenham nascido ou tenham vindo de países em
que a incidência da tuberculose seja igual ou superior a 40/100.000 habitantes
• novos emigrantes que nunca tenham sido vacinados e que venham de países
com uma prevalência elevada da doença.

Há mais maneiras de impedir a tuberculose?
A maneira mais importante e eficaz de impedir que a infecção de tuberculose se
espalhe neste país é diagnosticar os indivíduos doentes o mais depressa
possível e ter a certeza de que fazem o tratamento correcto e completo. É por
isso que se torna tão importante conhecer a doença.

Vou para o estrangeiro, preciso de uma injecção de
BCG?
Se vai visitar, viver ou trabalhar num país com uma taxa elevada de tuberculose
durante mais de um mês é importante estar protegido contra a tuberculose.
Aconselhe-se no consultório ou clínica do seu médico.

NÚMEROS E FACTOS DA TUBERCULOSE
• A tuberculose existe há pelo menos 4.000 anos – as múmias egípcias mostram
sinais da doença.
• Cerca de 2 mil milhões de pessoas (um terço da população mundial) está
infectada com a tuberculose – estando, assim, em risco de desenvolver a
tuberculose activa (a doença) a qualquer momento da vida.
• A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula que, em todo o mundo, mais
de 9 milhões de pessoas contraem tuberculose todos os anos.
• A tuberculose provoca cerca de 2 milhões de mortes por ano. Juntamente com
a malária e o HIV, a tuberculose é actualmente uma das doenças infectocontagiosas que mais desafios coloca em todo o mundo.
• Na África Subsaariana, a epidemia de HIV está a tornar as pessoas muito mais
susceptíveis de contrair tuberculose.
• Em termos globais, no Reino Unido a tuberculose aumentou cerca de 27 por
centro desde os anos 80, passando de 5745 para mais de 7300 casos por ano.
• Em Londres, o número de casos de tuberculose duplicou desde os anos 80,
sendo responsável por quase 3000 casos por ano.
• No Reino Unido, graças ao bom acesso a serviços eficientes, a morte por
tuberculose é rara.

TUBERCULOSE – Preocupações mais comuns
A maioria das pessoas a residir no Reino Unido nunca se deparará com um caso
de tuberculose. Embora seja importante que as pessoas conheçam os sintomas
da tuberculose e saibam a forma de propagação e tratamento da doença, é
também importante que estejam conscientes do risco real que correm, assim
como as suas famílias.
Transportes públicos e espaços públicos fechados
O uso de transportes públicos e a realização das actividades normais do dia-adia não o expõe a um risco acrescido de contrair tuberculose.
Tuberculose nas escolas
É uma situação muito rara, mas que pode causar grande ansiedade. As crianças
com tuberculose raramente propagam a doença. As crianças apanham a
tuberculose de adultos com tuberculose pulmonar. Se fosse detectada uma
criança com tuberculose na escola, seria organizada uma triagem médica para
verificar a existência de mais casos e para identificar a origem da infecção.
Normalmente, a origem é um parente próximo ou alguém do mesmo agregado
familiar. Se fosse detectada tuberculose num elemento adulto do pessoal que
trabalha na escola, as crianças seriam submetidas a uma triagem médica em
conformidade com as recomendações do serviço de saúde pública local.

Porque se pôs termo ao programa de vacinação com BCG nas escolas, se
a tuberculose continua a aumentar?
O padrão da tuberculose sofreu mudanças significativas desde a introdução do
programa de vacinação com BCG em 1953, não existindo mais uma justificação
para vacinar crianças que correm um risco muito baixo de contraírem
tuberculose. A nova política oferece a vacina BCG às pessoas que mais
beneficiarão dela se a receberem o mais cedo possível na sua vida, quando a
vacina apresenta a maior eficácia. (Ver a folha informativa sobre a tuberculose publicada pelo
Department of Health (Departamento da Saúde)
A tuberculose a imigração
É um facto que mais de metade das pessoas diagnosticadas com tuberculose
neste país nasceram no estrangeiro, mas a imigração, por si só, não explica o
recente aumento dos casos de tuberculose. Cerca de quarenta por cento das
pessoas nascidas no estrangeiro que contraem tuberculose neste país, há mais
de 10 anos que aqui residem. A acção mais importante para salvaguardar a
saúde pública é assegurar que todos os casos de tuberculose são
diagnosticados atempadamente e sujeitos a um tratamento adequado.

Mais Informações
Para obter mais informações sobre como se proteger a si mesmo, à sua família
e amigos contra a tuberculose, pode contactar:
NHS Direct no número 0845 4647* ou conversar com o seu médico ou TB Alert
* Para segurança dos pacientes, todas as chamadas para o NHS Direct são gravadas. O custo
das chamadas é o de uma chamada local.

O TB Alert é uma organização de caridade dedicada ao esclarecimento sobre a
tuberculose e ao combate da tuberculose em todo o mundo.
TB Alert
22 Tiverton Road
Londres
NW10 3HL
Telefone: 0845 456 0995
e-mail: info@tbalert.org
Org. de caridade registada n.º: 1071886
Também pode visitar
www.immunisation.nhs.uk
www.dh.gov.uk
www.tbalert.org
www.hpa.org.uk
NHS Direct Interactive – um serviço de informações de saúde disponível
através de TV satélite digital premindo o botão interactivo no controlo remoto.
Este folheto está disponível nos idiomas acima no website www.immunisation.nhs.uk
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