
TUBERCULOSE
LATENTE

UMA EM CADA 
10 PESSOAS QUE 
NÃO TRATARAM 
A TUBERCULOSE 
LATENTE TERÃO  
A DOENÇA. 



O QUE TUBERCULOSE

LATENTE?
É quando uma pessoa está infectada com a 
bactéria da tuberculose, mas ainda não tem a 
doença. As pessoas com tuberculose latente 
não têm sintomas, não se sentem doentes e 
não podem infectar os outros. Mas no futuro 
podem adoecer por tuberculose.

Quem deve ser testado para  
tuberculose latente?
Todas as pessoas que tiveram contato próximo com 
 alguém doente por tuberculose.

Como eu descubro se eu tenho  
tuberculose latente?
É simples, basta fazer a prova tuberculínica. Este é um 
teste em que um pouco de líquido é injetado na pele do 
seu antebraço com uma agulha muito fina e pequena. Um 
profissional de saúde treinado vai aplicar a injeção e você 
deverá voltar à unidade de saúde 2 ou 3 dias depois para ter o 
resultado do exame. 

A prova tuberculínica é oferecida gratuitamente  
em grande parte das unidades básicas de saúde.

Por que as pessoas precisam tratar  
a tuberculose latente?
Sem tratamento, a tuberculose latente pode progredir para a 
tuberculose doença. Se isto acontecer, você terá sintomas como 
tosse, febre, falta de apetite e perda de peso. Você também 
poderá espalhar a bactéria da tuberculose para outras pessoas 
nesta fase. O tratamento com antibiótico é a forma mais eficaz 
de prevenir que uma pessoa com a tuberculose latente tenha a 
doença.

Quais os efeitos colaterais do tratamento?
Os medicamentos usados para tratar a tuberculose latente 
podem causar efeitos colaterais, como em qualquer outro 
tratamento. No entanto, apenas um antibiótico é usado e o 
risco destes efeitos é baixo. 
Enquanto estiver sendo tratado, é importante evitar bebidas 
alcoólicas e evitar usar medicamentos como paracetamol. 
Essas substâncias podem sobrecarregar o seu fígado. Se 
você tiver dor abdominal, náuseas e outras reações, entre em 
contato com o médico ou enfermeiro 

Por que é necessário tomar  
a medicação regularmente?
As bactérias da tuberculose são mortas muito lentamente. É 
importante tomar o antibiótico regularmente para garantir que 
todas as bactérias sejam mortas.

Como é o tratamento?
O recomendado é usar um antibiótico durante alguns meses, 
com acompanhamento médico. O melhor tratamento será 
decido pelo seu médico após conversar com você.

Dicas para não esquecer de tomar  
a medicação: 
Aqui estão algumas maneiras de lembrar de tomar o remédio 
regularmente:

• Tome os comprimidos todos os dias na mesma hora;

• Deixe os comprimidos sempre no mesmo lugar  
 (por exemplo, com sua escova de dentes);

• Marque em um calendário os dias em que tomou o remédio;

• Coloque um alarme no celular para lembrar de tomar  
 as medicações;

• Peça a um familiar ou amigo para te lembrar  
 de tomar seu remédio;

• Informe o seu médico ou enfermeiro quando o remédio 
 estiver acabando;

• Não falte a nenhuma consulta agendada. 

Informações de contato:
Se você teve contato com alguém doente com tuberculose, 
procure o setor de tuberculose dessa clínica ou o agente 
comunitário da sua área para ser avaliado para tuberculose 
latente.


