（ポルトガル語）

Q9

E depois de terminar de
tomar o medicamento?

Faça o exame de raio-x do tórax logo após terminar o período do medicamento de 6 meses, 6
meses depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois e 2 anos depois, para veriﬁcar se não há o
desenvolvimento da doença da tuberculose.
Outrossim, no caso de aparecerem sintomas tais como tosse, catarro, dor torácica, febre, etc.,
receba atendimento médico o mais breve possível.

Se os sintomas tais como tosse, catarro, dor torácica, febre, etc.,
persistirem durante o tempo que estiver tomando
o medicamento ou mesmo depois de terminar de tomá-lo,
receba atendimento médico, explique o andamento até o momento ao médico,
e faça o exame de raio-x do tórax.
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Tratamento da Infecção
Latente por Tuberculose

Q&A

Previna o Desenvolvimento
da Doença da Tuberculose!
Foram realizados o teste de reação à tuberculina e o teste QFT para
veriﬁcar se o(a) Sr(a). está infectado(a) com a tuberculose.

（

）é:

O resultado do exame do(a) Sr(a).

Teste de tuberculina
Data do exame

(ano)

(mês)

(dia)

Teste QFT
(ano)

(mês)

Exame de raio-X do tórax
(dia)

Resultado

(ano)

(mês)

(dia)

Sem anormalidades

Devido ao resultado acima, o(a) Sr(a) necessita de quimioproﬁlaxia.

Q1

O que é Tratamento da Infecção
Latente por Tuberculose?

É tomar medicamentos para prevenir o desenvolvimento da doença,
quando acredita-se que há um alto risco de desenvoltura da doença
pela infecção da tuberculose.
Ou seja, toma-se o medicamento para prevenir o desenvolvimento da
tuberculose. (Quimioproﬁlaxia)

Q4

Como é feita a
quimioproﬁlaxia?

Toma-se diariamente um medicamento chamado isoniazida (INH) por 6 meses.
A is oniaz ida (INH) é um medicament o que comb at e grada t iva me n te a s ba c t é rias
que se encontram dentro do nosso organismo.
O medicamento é geralmente de uma dose por dia, e é importante continuar a tomá-lo todos
os dias regularmente, sem esquecer, por durante 6 meses.

Q5

Qual é o efeito
da quimioproﬁlaxia?

Diz-se que o efeito da quimioproﬁlaxia, no caso de o medicamento
ser tomado diariamente por 6 meses sem falta, o desenvolvimento
da doença da tuberculose poderá ser dominada em cerca de 70%,
em comparação a casos de não ser administrado o medicamento;
e seu efeito continua por mais de 10 anos.
Tomar o medicamento de forma irregular, tal como tomar ou deixar
de tomar, ou no caso de não tomar por tempo suﬁciente fará com
que a eﬁcácia da quimioproﬁlaxia seja comprometida, aumentando
o risco de desenvolvimento da doença da tuberculose.

Q6

É muito importante
para o seu corpo
tomar sem falta
o medicamento!

Caderneta
de Remédios

Utilize-o!

Quais os cuidados que devem ser
tomados durante a quimioproﬁlaxia?

Você não terá nenhuma restrição na sua vida.

Q2

Como é
veriﬁcada
a infecção?

Diz-se infecção da tuberculose ao

Q3

A infecçãoé diferente
do desenvolvimento
da doença?

Mesmo que as bactérias
entrem no nosso organismo,
estado de encontrar as bactérias
elas
não
se
desenvolverão se tivermos
dentro do
um sistema imune forte. Porém, estas
nosso organismo. E o exame para se
bactérias dominadas não estão mortas,
veriﬁcar a infecção é o teste de reação
estando somente em estado latente
à tuberculina/ teste QFT.
dentro do corpo. E quando o nosso
organismo ﬁcar com o sistema imune
enfraquecido, as bactérias começam a
entrar em atividade, desenvolvendo a
doença da tuberculose.
O desenvolvimento da doença se dá em muitos casos dentro de 2 anos após a infecção,
diminuindo após este período, porém, com a possibilidade contínua de desenvolver a
doença por toda a vida.

Não haverá nenhum problema na sua vida cotidiana, no seu
trabalho ou nas atividades escolares, podendo ser levada a sua
vida como antes.

Q7

Não há problema
com efeitos
colaterais?

A isoniazida (INH) é um medicamento já utilizado
por muito tempo para a prevenção e tratamento
da tuberculose em todo o mundo, e tem poucos
efeitos colaterais.
Mas, apesar de raramente, poderá causar
declínio da função hepática, dormência na ponta
dos dedos, perda de apetite, eczemas, etc.
Nesse caso, consulte o seu médico responsável.

Q8

Como ﬁca
a despesa?

★É possível se beneﬁciar do Sistema de Subsídio
Público para Despesas de Tratamento da
Tuberculose, e reduzir o valor do pagamento por
conta própria.
Para o requerimento do subsídio, leve o
Formulário de Requerimento de Subsídio Público
para Despesas de Tratamento da Tuberculose
(escrito pelo seu médico responsável) juntamente
com o ﬁlme de raio-X do tórax no Posto de
Saúde de jurisdição da sua residência.

