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 Tuberculose e a Comunidade 
Gestão de um caso de TB bacilífera no Instituto de Emprego e Formação 

Profissional do Cerco  

 

  

 

 

No passado mês de maio a Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental foi contactada pela 

homónima unidade do ACES Maia/Valongo por uma notificação de um caso de tuberculose 

bacilífera ativa naquela região, referente a um formando do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) do Cerco. 

Contactada a diretora do Instituto, Dr.ª Carla Vale, forneceu-nos uma listagem dos contactos, 

entre formandos e formadores, que cumpriam os requisitos de contacto próximo de risco com 

critérios de elegibilidade para rastreio de doença e infeção. 

Dados os medos e desconhecimentos da população em causa face à tuberculose, no dia 23 do 

mesmo mês uma equipa da Unidade de Saúde Pública, constituída pela Dr.ª Lurdes Maio 

Gonçalves e pelo Dr. Rui Malheiro deslocou-se à referida instituição para uma sessão de 
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informação à turma do formando doente e respetivos formadores. Essa sessão serviu para 

desmistificar alguns preconceitos face à infeção e para apaziguar muitos receios infundados que 

atormentavam os expostos. Adicionalmente, a sessão foi ainda uma oportunidade de organizar 

in loco as deslocações ao CDP e respetivos rastreios, por forma a garantir que todos fossem 

rastreados atempadamente e dentro das capacidades do CDP. 

Todos os contactos identificados realizaram consulta e rastreio. Face aos resultados, uma 

elevada percentagem de testes IGRA positivos nesses contactos, optou-se por alargar o rastreio 

de doença a todos os formandos, funcionários e formadores do IEFP Porto.  

Foi organizada uma segunda sessão de esclarecimentos no dia 19 de junho, desta vez no 

auditório principal do IEFP, para uma audiência mais alargada de mais de uma centena de 

formadores e formandos da instituição. Esta sessão foi novamente dinamizada pela Dr.ª Lurdes 

Maio Gonçalves e pelo Dr. Rui Malheiro, e ajudou a regrar as expectativas dos contactos sobre a 

história natural da infeção e a organização do rastreio sequente. 
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Dado o elevado número de pessoas a rastrear e as suas características sociodemográficas, foi 

combinado entre a Unidade de Saúde Pública, o IEFP e o CDP que seria efetuado o radiorrastreio 

no próprio IEFP, para assegurar uma adesão elevada ao mesmo. O radiorrastreio (imagem 

abaixo) realizou-se nos dias 4 e 5 de julho. 

 

 

 

 

 

 

Dada a impossibilidade de informar todos os contactos nas sessões prévias e de rastrear todos os 

contactos nos dois dias em que a carrinha se deslocou ao IEFP, está agendada para setembro 

uma terceira sessão de cada evento. 

A interligação entre as 3 entidades – Unidade de Saúde Pública, IEFP e CDP – contribuiu para a 

identificação atempada de todos os contactos, o seu rastreio e a educação para a saúde de uma 

população necessitada. Todo este trabalho tem reforçado a relevância da multidisciplinaridade 

no caminho da erradicação da tuberculose e demonstra-nos como, de forma profissional, séria e 

atenta, podemos todos juntos alcançar excelentes resultados em saúde.  

 

Rui Malheiro, Médico Interno de Saúde Pública, Unidade de Saúde Pública, ACES Porto Oriental 

 

 


