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OBJETIVO

O presente trabalho objetiva analisar a atuação da

enfermagem no cuidado a pacientes portadores de

tuberculose

O Mycobacterium Tuberculosis, ou também conhecido como

Bacilo de Koch é o agente causador da tuberculose (TB).

Patologia infecto contagiosa, transmitida por vias aéreas

superiores sendo de importância epidemiológica no cenário

mundial. O controle da TB é um dos objetivos da Organização

Mundial de Saúde (OMS), porém para que isso ocorra requer

melhoria na assistência, gerenciamento e educação, desde a

identificação precoce até a cura, atividades essas que a

enfermagem pode atuar e contribuir com tal meta
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Os recursos terapêuticos para a TB não compreendem apenas aos

medicamentos gratuitos ou efetividade farmacológica, tendo que se considerar

os outros elementos que compõem a atenção, necessitando assim de

profissionais que transcenda o entendimento da estratégia, assim a equipe de

enfermagem tem participação ativa no Tratamento Diretamente Observado

(TDO), tendo uma atuação com humanização e compromisso
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REFERÊNCIAS

As ações do enfermeiro são essenciais no decorrer do desenvolvimento do

tratamento com o usuário, aumentando a probabilidade do desfecho

terapêutico de cura.

A enfermagem assume um 
importante papel na atenção 

básica, por meio :

Vínculo Afetivo 

Desenvolvimento de atividades 
educativas : promoção e 

prevenção a saúde,

Relatando a importância da 
adesão do tratamento, as 

consequências do abandono, e 
possíveis reações adversas dos 

fármacos, 

Favorecendo o 
empoderamento do usuário, 
para enfrentar o processo de 

adoecimento


