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EDITORIAL 

Como utente do 
ACeS Porto Ocidental, 
vai poder passar a 
receber um boletim 
com notícias e 
informação sobre o seu 
Agrupamento e os 
diversos serviços ao seu 
dispor, bem como sobre 
prevenção de doenças e 
promoção da saúde! 

Neste quarto 
número, por estarmos 
em Março de 2012, mês 
em que se comemora o 
Dia Mundial da 
Tuberculose, vamos 
abordar este tema. 

 

Nº 4 - Março 2012 

Afinal, o que é a Tuberculose (TB)? 

 
É uma doença infeciosa, causada habitualmente 
pelo Mycobacterium tuberculosis, uma bactéria 
também conhecida por bacilo de Koch. 

Cerca de um terço da população mundial está infetada por este bacilo, 
mas apenas 10% dos infetados desenvolvem TB, que pode atingir todos 
os órgãos do corpo, especialmente os pulmões.  

Em Portugal, a incidência da TB é ainda muito alta, surgindo 
anualmente mais de 3 000 novos casos. Embora este número tenha 
vindo a diminuir, o Grande Porto continua a concentrar uma grande 
parte dos casos registados no país. 

 
Como se transmite? 

A disseminação da TB faz-se pelo ar. Ao falar, espirrar ou tossir, o 
doente liberta gotículas que podem conter até 2 milhões de bactérias. 
O risco de transmissão depende do grau de arejamento do local, da 
existência de luz solar e da quantidade de bacilos libertados, que 
podem permanecer em suspensão no ar durante horas.  

Apenas os doentes com o bacilo de Koch no pulmão 
e que o eliminem pela via aérea, podem transmitir a 
doença. Os doentes que já iniciaram tratamento há 
pelo menos 2 semanas têm menor probabilidade de 
ser contagiosos. 

Nem todas as pessoas que entram em contato com doentes com TB 
são contagiadas. A maior parte das vezes o organismo resiste e a 
pessoa não adoece. No entanto, nas situações em que as defesas do 
indivíduo não conseguem destruir a bactéria, pode iniciar-se o 
processo de infeção. 

Evite a exposição à tosse e espirro dos outros!  
É uma importante fonte de contágio, não só da tuberculose como de 

outras infeções respiratórias. 

  

 

 

A 2244  ddee  MMaarrççoo celebra-se o dia em                                           
que Robert  Koch, em 1882,  descobriu                                
o bacilo que causa a Tuberculose.                                  



      

 

Contatos 
 
 

Sítio na web 
 

http://www.acesportoocidental.org 

 
Email 

 
acesporto-ocidental@csaldoar.min-saude.pt 

 

Outros contatos úteis: 

Associação Nacional de Tuberculose  
e Doenças Respiratórias | ANTDR 

antdr@netc.pt 
Tel: 217957284 
Fax: 217957300 

 

A BCG é uma vacina 

que pretende diminuir 

o aparecimento de 

formas graves da 

doença. Faz parte do 

Programa Nacional de 

Vacinação e é 

administrada nos 

primeiros dias de vida. 

A Tuberculose é, 

hoje em dia, uma 
doença curável! 
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Quem está em risco de adoecer? 

 Qualquer pessoa em contato próximo com 
um doente contagioso. 

Existem grupos de maior risco:  
- Pessoas em que as defesas imunológicas 
estão enfraquecidas (pe. doentes com VIH 
ou SIDA, toxicodependentes ou medicados 
com fármacos imunossupressores); 
- Pessoas que vivem em ambientes 
confinados, mal arejados e mal ventilados e 
sobrepovoados; 
- Crianças e Idosos. 

 Quais são os sintomas mais evidentes? 

- Tosse prolongada (mais de 3 semanas), por vezes com expetoração raiada 
de sangue; 
- Febre não muito elevada, sobretudo ao fim do dia e suores noturnos; 
- Dores no peito e nas costas; 
- Falta de apetite, emagrecimento lento e progressivo e cansaço. 

 Como se faz o diagnóstico? 

 

 Se teve contato com um doente com TB ou na presença de sintomas 
sugestivos, procure o seu Médico de Família ou recorra ao CDP! 

- O Rx do tórax pode mostrar alterações suspeitas de TB pulmonar; 
- Para confirmar o diagnóstico é necessário a análise da expetoração, 
secreções brônquicas ou biópsias para isolar o M. tuberculosis.  

 Como tratar a Tuberculose? 

 
- O tratamento faz-se com a associação de 3 
ou 4 antibióticos que devem ser tomados 
diariamente, durante 6 a 9 meses. 

CDP | Centro de Diagnóstico Pneumológico do Porto 
 

Esta Unidade Funcional pertence ao ACeS Porto Ocidental. 
O CDP (vulgarmente conhecido por BCG) dedica-se ao diagnóstico, tratamento e 
prevenção da Tuberculose, bem como de outras doenças respiratórias. 

População-alvo: residentes no Distrito do Porto 

Qualquer utente com sintomas de doença respiratória pode dirigir-se à Consulta 
Aberta do CDP, com ou sem referenciação médica. Qualquer Médico do serviço 
público ou privado pode recomendar que um doente seja consultado no CDP! 

Serviços prestados: 

 Diagnóstico e tratamento de tuberculose e outras doenças respiratórias 

 Rastreio de conviventes de pessoas com tuberculose 

 Serviço de Radiologia disponível ao público (realização de Rx tórax                 
ou osteo-articular convencionado com o Sistema Nacional de Saúde). 

 

R. da Constituição, 1656 
4250-162 Porto  

 

Atendimento ao público:  
Dias úteis, das 8h30 às 17h15 

 

Tel: 220412201 
Fax:228301537 

 
E-mail:  

cdpporto@arsnorte.min-saude.pt 

 


