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                                                 Sabia  ?ue… 

 

O bacilo de koch é um microorganismo extraordinariamente infetante 

A exposição a bactérias da Tuberculose (TB) pode ocorrer se passou algum 
tempo perto de alguém com tuberculose doença. As bactérias da 
tuberculose são colocadas no ar quando uma pessoa com tuberculose 
ativa, pulmonar ou laríngea, tosse, espirra, fala ou canta. 

Cada vez que o doente tosse, lança à sua volta milhares de bacilos, que 
conseguem viver fora do organismo humano durante alguns dias e, se 
encontrarem um novo hospedeiro, em condições de viabilidade, assim irão 
assegurar o seu ciclo biológico normal, infetando-o. 

 

O bacilo de koch tem um comportamento oportunista 

O bacilo de koch tem consigo um complexo laboratório, que lhe permite coisas assombrosas, como 
permanecer quiescente, em lesões, durante muitos anos. 

É capaz de viver com o seu hospedeiro em perfeita paz e de repente ter um comportamento claramente 
oportunista e causar doença.                                                                                     

Algumas pessoas desenvolvem a doença de TB em breve (dentro de semanas) após serem infetadas, antes 
que o seu sistema imunológico possa combater as bactérias da tuberculose. Outras pessoas podem adoecer 
anos depois, quando o sistema imunológico se enfraquece por outro motivo. Muitas pessoas com infeção 
por tuberculose nunca desenvolvem a doença da tuberculose. 

 

As bactérias da tuberculose podem viver no corpo sem deixá-lo doente. Isso é chamado de infeção latente 
por TB. Pessoas com infeção por tuberculose latente: 

 Não têm sintomas 

 Não se sentem doentes 

 Não podem espalhar bactérias da tuberculose para outras pessoas 

  Podem desenvolver doença se não receberem tratamento para infeção latente da TB 
 
Cerca de 10% das pessoas com infeção latente irão desenvolver tuberculose doença no decorrer das suas 
vidas, sendo esse risco maior nos dois primeiros anos após a infeção. 
 
Perante uma exposição a um doente com tuberculose faça o rastreio.   
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