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FINALIDADE:

      A finalidade deste Comitê é criar espaços de ar�culação, discussão e reflexão sobre a 

Tuberculose e Coinfecção TB/HIV a par�r da nossa realidade, possibilitando analisar as 

necessidades e os recursos disponíveis para atuar através de estratégias inovadoras no 

controle e eliminação como problema de saúde pública para o estado do Piauí.

OBJETIVOS:

Ø Assumir a organização, guarda e preservação de toda documentação relacionada às 

responsabilidades do Comitê Estadual de Mobilização Social para o Controle da 

Tuberculose e Coinfecção TB/HIV;

Ø Desempenhar as funções básicas de: Vigilância de óbito, educação, divulgação, 

assessoria e proposição de normas dos assuntos referentes à Tuberculose e coinfecção 

TB/HIV; 

Ø Reunir dados levantados do nível regional e local, com a finalidade de valiar a incidência 

de casos de Tuberculose e coinfecção TB/HIV, em grupos e subgrupos de população de 

maior risco.

COMPOSIÇÃO:

O Comitê tem representação de várias ins�tuições e segmentos sociais do estado do Piauí, com �tulares e suplentes, 

devidamente iden�ficados conforme Resolução CIB-PI Nº 075/2016 de 07 de outubro de 2016, publicado no Diário 

Oficial do Estado em 11/11/2016.
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INFORMAÇÕES

E-mail: comitetbhiv@gmail.com
Fone: (86) 3216-3663



O  QUE  É  TUBERCULOSE?

A tuberculose é uma doença infecciosa transmissível que afeta prioritariamente os pulmões 
(tuberculose pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e sistemas (tuberculose 
extrapulmonar)

QUAL A CAUSA DA TUBERCULOSE?

A tuberculose é causada por bactérias que integram o Complexo Mycobacterium tuberculosis

A TUBERCULOSE É UMA DOENÇA GRAVE?

Sim. A tuberculose quando não diagnos�cada tratada adequadamente pode matar. A 
doença se torna grave quando diagnos�cada tardiamente, quando há uso inadequado da 
medicação, realização do tratamento de forma irregular ou abandono do tratamento.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA TUBERCULOSE?

Ø Em adolescentes e adultos jovens, o principal sintoma da tuberculose pulmonar é a 
tosse (por três semanas ou mais), associadas ou não a febre (especialmente à tarde), 
suor intenso à noite, falta de ape�te e emagrecimento.

Ø Em crianças menores de 10 anos de idade, a febre moderada e persistente é a principal 
manifestação clínica. Também são comuns a irritabilidade, tosse, falta de ape�te, perda 
de peso e suor à noite.

Ø Nas formas extrapulmonares de tuberculose, que são menos frequentes, os sinais e 
sintomas variam de acordo com órgão ou sistemas acome�do.

COMO SE TRANSMITE A TUBERCULOSE?

A tuberculose é uma doença transmi�da de pessoa a pessoa a par�r da inalação de 
par�culas muito pequenas (aerossóis) e eliminadas por pessoas com tuberculose a�va.

Somente pessoas com tuberculose a�va pulmonar ou laríngea transmitem a doença e, em 
geral, após 15 dias de tratamento adequado elas já não mais são capazes de infectar outras 
pessoas.

Ø IMPORTANTE: A tuberculose não se transmite pelo compar�lhamento de roupas, 
lençóis, copos e outros objetos.

Ø Na presença dos sinais e sintomas descritos, é importante procurar um serviço da rede 
SUS para avaliação.
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