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EDITORIAL 

A tuberculose é uma  

doenç a in fecc iosa     

c au s a d a  p or  u m         

micróbio vulgarmente 

chamado “bacilo de 

Koch”. É uma doença 

contagiosa, que se   

transmite de pessoa para 

pessoa e que atinge  

sobretudo os pulmões. 

Pode também atingir 

outros órgãos e outras 

partes do nosso corpo, 

como os gânglios, os rins, 

os ossos, os intestinos e as 

meninges. 

Nº 51 - fevereiro 2016 

 

Porto com      Saúde + 

A tuberculose no concelho do Porto, continua a constituir um dos problemas de saúde 

prioritários, apesar de assistirmos a uma diminuição do número de casos nos últimos 

anos.  

Uma das estratégias para a redução da tuberculose passa pela busca ativa de casos 

de doença (rastreio) e pela instituição de tratamento atempado. Neste contexto está 

em curso na cidade do Porto um projeto - "Prevenção e Controlo da tuberculose em 

grupos populacionais vulneráveis de um centro urbano da Região Norte de Portugal - 

Porto". 

De modo a abrangermos estes grupos           

populacionais vulneráveis, foi definida uma     

estratégia comum de articulação dos         

Agrupamentos de Centros de Saúde - ACeS 

Porto Ocidental e ACeS Porto Oriental, o Centro 

de Diagnóstico Pneumológico (CDP) do Porto e 

com o apoio na referenciação e mobilização 

de casos por parte de diversas Equipas de rua. 

O objetivo é rastrear a população, recorrendo à unidade móvel de radiologia do CDP 

do Porto, entre dezembro de 2015 e março de 2016, de acordo com o seguinte          

calendário: 
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

publ icação por mai l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

www.saude24.pt 

 

808 24 24 24 

 

(custo chamada local) 

Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 

Esta atividade pretende diminuir a incidência da 

tuberculose no Porto, através da deteção precoce 

de casos.  

Aproveitando o contacto com estas população de 

risco e a fim de não perder oportunidades de       

vacinação, serão praticados atos vacinais,          

nomeadamente contra a gripe  sazonal, e será   

efetuada educação para a saúde. 

Nesta altura do ano é igualmente importante a   

promoção do cumprimento da boa etiqueta       

respiratória para prevenir o surgimento de novos casos de doença respiratória,            

inclusivamente a tuberculose. 

 

 

 

 

Mais informações sobre        

tuberculose em: 

http://www.portaldasaude.pt/

portal/conteudos/

enciclopedia+da+saude/

ministeriosaude/doencas/

doencas+infecciosas/

tuberculose.htm 


