
Se apresentar algum 
sintoma ou tiver alguma 
dúvida, não perca tempo 
e entre em contacto 
connosco. 

A equipa do NVTB 
está aqui para si! 

NVTB
927 952 029
naovaletb@apdes.pt
Instagram: apdes_ngo

CDP - Penafiel
255 718 535
Travessa Rua Marquês 
de Pombal
4560-682 Penafiel

CDP - Marco de Canaveses
255 589 105
R. Feira Nova, 380

APDES
227 531 106 
Alameda Jean Piaget, 100, 
4411-801 Vila Nova de Gaia

O que é? Como 
se transmite? 

Como prevenir?

“Respire aliviado... 
a tuberculose tem cura!”Tratamento

O tratamento é gratuito e 
confidencial. Durante 6 meses (no 
mínimo) deverá, diariamente, tomar 
a medicação indicada pelo médico. 
Fazendo o tratamento de forma 
correta, a tuberculose tem cura! 

Rastreio e Diagnóstico
O rastreio da TB pode ser feito 
através de uma consulta, em 
qualquer CDP do país, sendo 
possível a realização de exames 
complementares, como o raio-x dos 
pulmões, e deve ser feito o mais 
precocemente possível.

Inquérito de Sintomas
É uma forma rápida de despistar os 
sintomas associados à tuberculose. 
É feito em 5 minutos, através de um 
conjunto de perguntas que permitem 
sinalizar, rastrear e encaminhar para 
tratamento.



Como prevenir?
O uso de máscara, o distanciamento 
social e a etiqueta respiratória, 
assim como no caso da COVID-19, 
diminuem a probabilidade de contágio.
 
Manter os ambientes arejados e evitar 
a permanência em locais fechados e 
sem luz natural.

Se tiver contacto com um doente 
com tuberculose deve fazer sempre o 
rastreio! Ele vai excluir a possibilidade 
de doença ou infeção. 

Sintomas
Tosse há mais de três semanas
Cansaço prolongado
Emagrecimento sem causa aparente
Suores nocturnos
Febre baixa, de predomínio nocturno 
Expectoração, por vezes com sangue

O que é a 
Tuberculose?
A tuberculose (TB) é uma 
doença infecciosa que afeta 
principalmente os pulmões, 
tuberculose pulmonar, mas 
também pode atacar outros 
órgãos. A infecção é causada 
por uma bactéria - o Bacilo 
de Koch. 

Os sintomas podem ser 
confundidos com os da gripe 
ou da COVID-19 visto que há 
muitos que estão presentes 
em todas estas condições.

Como se transmite?
A TB transmite-se pelo ar e 
por isso é de contágio rápido e 
fácil. Sempre que uma pessoa 
infectada tosse, fala ou espirra 
o bacilo espalha-se pelo ar e 
pode contagiar as pessoas 
mais próximas.

Os contactos podem ficar 
contaminados (infeção latente) 
e não apresentar sintomas. 
Nem toda a gente exposta fica 
infetada e nem toda a gente 
infectada fica doente.

Como não se transmite?
A TB não se transmite através da 
partilha de utensílios domésticos 
tais como louças, talheres ou 
telemóvel, nem pelo contacto 
com superfícies como cadeiras, 
mesas e sofás.

A equipa do NVTB pode auxiliar 
em caso de dúvida.

Fatores de Risco
Sociais: 
Crianças ≤5 anos e idosos;
Situação de sem abrigo;
Uso de álcool e/ou outras drogas.

De saúde:
Sistema imunitário debilitado;
Doença oncológica;
Infeção VIH;
Doença pulmonar crónica.


