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Dia Mundial de Tuberculose 

  
No passado dia 24 de Março de 2018, celebrou-se o Dia 

Mundial da Tuberculose. Em 1882, neste mesmo dia, um 

dos mais proeminentes microbiologistas, Robert Koch 

observou, pela primeira vez, o grande responsável pela 

infeção mais antiga do Mundo, Mycobacterium 

tuberculosis, também conhecido por bacilo de Koch.  

Esta doença milenar e idiossincrática revelou-se, ao longo 

do tempo, altamente resistente a todas as tentativas de 

eliminação, incluindo o advento da antibioterapia, e, ainda 

assim, permanece presente em quase todas as 

sociedades. Contudo, apresenta uma distribuição 

assimétrica a nível mundial, uma vez que a maior parte dos novos casos de doença está confinado a um 

pequeno número de países. A tuberculose é uma infeção associada a baixos níveis socioeconómicos, 

condições de salubridade precárias e elevada densidade populacional nas habitações ou empregos, entre 

outros fatores de risco.  

Em Portugal, a luta contra a tuberculose tem obtido resultados muito satisfatórios. Todas as políticas, ações 

e atividades desenvolvidas para combater a infeção têm resultado na diminuição sustentada da taxa de 

incidência (em 2017, 15,6/100.000 habitantes). Tal evolução, permitiu ser classificado como país de baixa 

incidência a partir de 2016, após atingir o cut-off inferior a 20/100.000 habitantes.  

A nível local, a área geográfica do Porto Oriental é considerada de alto risco para a aquisição da infeção em 

todas as suas freguesias. O número absoluto de casos de infeção varia entre 2 e 4 dezenas ao longo dos 

anos, sobretudo pela elevada prevalência de bairros sociais.  

Portugal, desde que é considerado de baixa incidência de tuberculose, retirou do Programa Nacional de 

Vacinação, a vacina BCG e, apenas, as crianças com critérios elegíveis são vacinadas. A importância de 

identificar estas crianças é, assim, fundamental. Embora, a BCG não previna a infeção, evita as formas graves 

da doença, sobretudo nas idades mais jovens. As consequências de uma meningite tuberculosa, por 

exemplo, podem ser desastrosas numa fase tão precoce do desenvolvimento.  

O primeiro grande desafio que a tuberculose nos impõe atualmente é a identificação destas crianças, a 

sensibilização de todos os profissionais de saúde para conhecerem, interpretarem e reproduzirem todos os 
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critérios de elegibilidade presentes na norma definida pela Direção-Geral da Saúde. Só neste formato é 

possível eliminar casos de tuberculose em recém-nascidos. Um dos profissionais mais importantes nesta 

área são os Médicos Gerais e Familiares, uma vez que, idealmente, conhecem o ambiente familiar da mãe e, 

até, sinalizá-la mesmo antes de engravidar.  

Outro dos grandes desafios é o diagnóstico precoce da 

tuberculose, nomeadamente, os casos bacilíferos. O 

tempo que decorre entre o início dos sintomas e a 

confirmação laboratorial é um ponto fulcral para a 

redução do contágio social. Uma das desvantagens de 

uma baixa incidência de uma doença é o facto de não 

fazer parte, de uma forma habitual, do diagnóstico 

diferencial de qualquer infeção respiratória. Por isso, a 

vigilância deve continuar ativa.  

Atualmente, a tuberculose é, praticamente, uma infeção de transmissão inter-humana. Tal significa que a 

sua eliminação e, consequente, erradicação, só depende do esforço de todos os profissionais de saúde. 

Desde as equipas de rua e outras organizações não-governamentais, médicos e enfermeiros, até aos 

investigadores de companhias farmacêuticas no desenvolvimento de uma vacina mais eficaz tanto na 

eliminação da infeção latente como na prevenção de doença ativa.  
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