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Acabou de fazer um TESTE DE TUBERCULINA (ou injeção intradérmica de tuberculina). Este teste permite avaliar 

as defesas do seu organismo contra o bacilo da Tuberculose, detectar uma Tuberculose Latente (TL) e decidir se é 

necessário fazer um tratamento preventivo. 

 

Deve respeitar certas instruções até à leitura e avaliação do teste de modo a evitar erros no resultado.  

 

A título informativo: 

 

A leitura do teste é efetuada somente 72 horas após a injecção, pelo que não se preocupe caso exista uma 

modificação no tamanho da induração (formação rígida, densa e elevada) durante as primeiras 48 horas. A 

leitura será efetuada pelo médico ou pela enfermeira. 

 

O teste tuberculínico não provoca febre nem cansaço. No entanto pode surgir um eritema (pele avermelhada) 

acompanhado de comichões. 

 

Instruções a seguir: 

 

 Retire o penso cerca de 30 minutos após a injecção 

 Não coçar a zona da injecção. Caso tenha comichão, passe o braço por água fria 

 Não aplique nada na zona da injecção (cremes à base de corticóides, antisépticos, gel esfoliante…)  

  

SINTOMAS DA TUBERCULOSE 

 

Sintomas gerais: 

   

 Transpiração noturna 

 Febre 

 Alteração do estado geral : 

 perda de peso 

 falta de apetite 

 cansaço intenso 

 

Sintomas pulmonares:  

 

 Tosse com sangue 

 Tosse persistente desde há 2 a 3 semanas apesar de seguir um tratamento médico 

 Dor no peito (tórax) 

 

Estes diversos sintomas podem revelar a doença da tuberculose 

Não hesite em entrar em contacto com o seu médico de família ou com o CLAT (Centro de Luta Anti-Tuberculose) se 

apresentar um ou vários destes sintomas. 

 
Os tratamentos que reduzem a imunidade tais como terapia com corticóides a longo prazo (mais de 10 mg por dia) ou 

tratamentos anti-TNF (Enbrel®, Rémicade®, Humira® …) aumentam o risco de aparecimento de uma doença ligada à 

tuberculose. 

___________________________________________________________________ 

 Centro de Luta Anti-Tuberculose da Mayenne (CLAT) 
Centro Hospitalar de Laval 

33 Rue du Haut Rocher 

53000 LAVAL 

02 43 66 50 55 

 clat53@chlaval.fr 
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