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No dia 24 de março é comemorado o 
Dia Mundial de Combate à Tuberculose

Em São Luís, foram diagnosticados 733 casos em 2013, se-
gundo informações do Programa Municipal de Controle 
da Tuberculose
Como uma das doenças que mais causa morte por ano em 
todo o mundo segundo dados da Organização Mundial 
da Saúde (cerca de 1,3 milhão), a tuberculose ainda é des-
conhecida para muitas pessoas. Como forma de alertar a 
população sobre o assunto, será comemorada na nesta se-
gunda-feira, 24, o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.
A data foi estipulada para intensificar as ações de cons-
cientização, prevenção e tratamento da doença, que em 
São Luís foram diagnosticados 733 casos em 2013 segundo 
informações do Programa Municipal de Controle da Tu-
berculose. A meta do município é reduzir a taxa de morta-
lidade, que gira em torno de 4%.
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Edital de Greve 
 
 
 

SINDIOESTE – BA 
 

AVISO DE GREVE 
 
 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MOBILIÁRIO, MADEIRA E ASSEMELHADOS 
DO OESTE DA BAHIA - SINDIOESTE-BA, entidade de defesa dos direitos e 
interesses da categoria, por seu subscrito representante legal, considerando que as 
negociações diretas travadas com o SINDUSCON/BA – SINDICATO DAS 
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO OESTE DA BAHIA não lograram 
solucionar as divergências da Campanha Salarial 2014, comunicar a quem interessar 
que a categoria, reunida em assembleia geral realizada no dia 21/03/2014, decidiu 
entrar em greve por tempo indeterminado, a partir do próximo dia 26/03/2014. 

 
 
 
 
 
 

Barreiras/BA, 19 de março de 2014. 
 

Atenciosamente 
 

Ednilson Sousa Silva 
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No dia 24 de março é comemorado o 
Dia Mundial de Combate à Tuberculose

Jornal Pequeno

Em São Luís, foram diagnosticados 733 
casos em 2013, segundo informações do 
Programa Municipal de Controle da Tu-
berculose
Como uma das doenças que mais causa 
morte por ano em todo o mundo segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde 
(cerca de 1,3 milhão), a tuberculose ainda 
é desconhecida para muitas pessoas. Como 
forma de alertar a população sobre o assunto, 
será comemorada na nesta segunda-feira, 24, o 
Dia Mundial de Combate à Tuberculose.
A data foi estipulada para intensificar as ações 
de conscientização, prevenção e tratamento da 
doença, que em São Luís foram diagnosticados 
733 casos em 2013 segundo informações do 
Programa Municipal de Controle da Tubercu-
lose. A meta do município é reduzir a taxa de 
mortalidade, que gira em torno de 4%.
Atrás somente da Aids como a doença in-
fecciosa que mais mata, conforme a OMS, a 
tuberculose possui no Brasil cerca de 70 mil 
novos casos registrados por ano. Especialis-
tas apontam a desinformação como a princi-
pal causa da proliferação da doença. “Muitas 
pessoas ainda não sabem como é a doença, só 
sabem que ela é grave. Assim, as pessoas não 
buscam informação sobre o assunto e acabam 
obtendo uma visão muitas vezes equivocada e 
até mesmo preconceituosa”, afirmou o cirur-
gião torácico Armando da Veiga.
A tuberculose é uma doença curável em pra-
ticamente 100% dos casos novos, portanto 
quanto mais cedo o diagnóstico for feito, me-
lhor para a saúde do paciente. Como forma 
de identificar precocemente a doença, redu-
zir os índices de mortalidade conscientizar 
a sociedade, um novo serviço para diag-
nóstico de tuberculose será instalado na 
rede municipal de saúde, o Teste Rápido 
Molecular para Tuberculose (TRM-TB), 
que é capaz de detectar em duas horas a 
presença do bacilo de Koch, transmissor 
da doença. “A melhora significativa pode 
acontecer logo no início do tratamento, 
por isso é imprescindível que o indivíduo 
não interrompa o tratamento, ainda que 
os efeitos colaterais da medicação sejam 
desestimulantes”, explicou o especialista.
O trabalho de conscientização e preven-
ção deve ser aplicado com rigor, especial-
mente no Brasil que, segundo a OMS, des-
pontou a partir de 2010 entre as 22 nações 
que concentram 82% dos casos de tuber-
culose no mundo. “Quanto menor e fe-

chado o ambiente, com pouca ventilação, 
maior será a incidência da doença, que é 
transmitida oralmente. Um exemplo é o 
grande número de casos em instituições 
carcerárias, especialmente, em cidades 
mais pobres”, alertou Armando.
Teste rápido molecular para tuberculose 
(TRM-TB)
A expectativa é de que o novo serviço seja 
disponibilizado à população no início do 
segundo semestre por meio de profissio-
nais treinados pelo Ministério da Saúde. 
O teste identifica de forma rápida e pre-
cisa a presença do bacilo de Koch, trans-
missor da doença, com um risco mínimo 
de contaminação, uma vez que a análise 
é totalmente automatizada. Até então o 
diagnóstico laboratorial é feito pela ba-
ciloscopia do escarro, no qual o resul-
tado leva 24 horas e outros 60 dias para 
a análise da cultura de identificação de 
microbactérias. O teste pode identificar 
também a resistência ou não do paciente 
à rifampicina, antibiótico mais usado no 
tratamento da tuberculose, facilitando 
a prescrição mais ágil e correta do trata-
mento da doença.
Transmissão
Ocorre oralmente, por meio de gotículas 
de saliva contendo o agente infeccioso, 
Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de 
Koch, sendo maior o risco de transmissão 
durante contatos prolongados em am-
bientes fechados e com pouca ventilação. 
O sistema imunológico é capaz de impe-

dir o desenvolvimento da doença, fazen-
do com que as pessoas que possuem um 
sistema menos resistente se tornem mais 
propensas a adquirir esta doença.
Sintomas
Os sintomas podem ser semelhantes aos 
da gripe, com tosse seca e contínua. Pos-
teriormente surge a produção de secreção 
e com tosse de duração de mais de qua-
tro semanas, sudorese noturna, cansaço 
excessivo, palidez, falta de apetite e rou-
quidão são os sintomas da doença. O pa-
ciente pode ainda ter dificuldade na respi-
ração, eliminação de sangue e acúmulo de 
pus na pleura pulmonar são característi-
cos em casos mais graves.
Diagnóstico
Feito via análise dos sintomas e radiogra-
fia do tórax. Para confirmar a doença são 
feitos exames laboratoriais das secreções 
pulmonares e escarro do indivíduo.
Tratamento
À base de antibióticos com duração de 
aproximadamente seis meses e que não 
pode ser interrompido (os efeitos colate-
rais, como enjoos, vômitos, indisposição, 
etc. podem despertar a vontade de inter-
romper o tratamento). As medicações são 
distribuídas gratuitamente pelo sistema 
de saúde, através de seus postos munici-
pais de atendimento. Além de evitar locais 
fechados, aglomerados e com pouca ven-
tilação, a vacina BCG é utilizada a preven-
ção da tuberculose e deve ser aplicada em 
todos os recém-nascidos.


