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A conjuntivite caracteriza-se por olhos 
avermelhados (hiperemia da conjuntiva), 
lacrimejamento, pálpebras inchadas e 
avermelhadas, secreção esbranquiçada em 
pouca quantidade, sensação de areia nos olhos. 
São autolimitadas e com duração de 
aproximadamente 15 dias até a evolução para a 
cura. Os agentes etiológicos virais mais comuns 
são os adenovirus e os enterovirus.
A conjuntivite pode ser causada por reações 
alérgicas a poluentes ou substâncias
irritantes (poluição, fumaça, cloro de piscinas, 
produtos de limpeza ou de maquiagem, etc.).  
A mais comum delas é a conjuntivite primaveril, 
ou febre do feno, geralmente causada por pólen 
espalhado no ar. A conjuntivite pode ser causada, 
também, por vírus e bactérias.
A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, 
principalmente, por objetos contaminados 
(equipamentos oftálmicos, toalhas, travesseiros, 
lenços, lápis, copos etc.), quando não são 
observados cuidados de higiene pessoal. 
Dissemina-se, rapidamente, em ambiente 
fechado como escola, creche, escritório, fábricas. 
A infecção confere imunidade tipo-específica. 
Não existem vacinas contra essa infecção.

15 passos simples que podem reduzir a 
ocorrência da conjuntivite:

1. Nunca compartilhe itens pessoais, como 
maquiagem, travesseiros, óculos e toalhas de 
mão/rosto;
2. Cubra o nariz e a boca quando tossir ou 
espirrar e evite esfregar ou tocar os olhos;
3. Nunca compartilhe suas lentes de contato com 
outra pessoa e pare de usar se começar a 
apresentar os sintomas;
4. Lave as mãos frequentemente, especialmente 
quando passar tempo na escola ou em outros 
lugares públicos;
5. Mantenha acessível um desinfetante manual 
(por exemplo, álcool gel) e use-o com
frequência;
6. Limpe sempre as superfícies com um 
antisséptico apropriado;
7. Se você sabe que sofre alergias sazonais, 
pergunte ao seu médico o que pode ser feito para 
minimizar seus sintomas antes de começar;
8. Ao nadar, use óculos de natação para se 
proteger de bactérias e outros microrganismos 
na água;
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9. Ande sempre com lenços de papel para secar 
ou limpar os olhos e jogue-os fora após o uso;
Não guarde os lenços contaminados no bolso 
para reutilização;
10. Não use lentes de contato ou maquiagem na 
região dos olhos enquanto eles ainda estiverem 
vermelhos ou irritados;
11. Separe sua toalha de rosto e travesseiro, de 
preferência troque a fronha e a toalha
todos os dias;
12. Use apenas o medicamento indicado pelo seu 
médico e lave os olhos com água filtrada ou 
tratada;
13. Faça compressas frias várias vezes por dia e 
lave o rosto e os olhos com água gelada sempre 
que possível;
14. Em caso de baixa de visão, procure 
novamente seu oftalmologista;
15. Evite a reinfecção não utilizando novamente a 
maquiagem ou lentes de contato que possa ter 
usado no período que estava doente.

Sugere-se o afastamento de pessoas com 
conjuntivite viral aguda dos ambientes coletivos. 
Recomenda-se cuidados de higiene pessoal, 
como lavar com frequência as mãos e o rosto com 
água e sabão; evitar coçar os olhos; usar, quando 

possível, lenços e toalhas descartáveis e/ou 
individuais; utilizar travesseiros individuais; 
evitar o uso de objetos (lápis, copos) de pessoas 
com conjuntivite; evitar atividades de grupo, 
enquanto secreção ocular estiver presente, evitar 
freqüentar piscinas e uso de lentes de contato; 
limpar com as superfícies que foram tocadas por 
pessoas com conjuntivite com água e sabão e, 
posteriormente, com álcool 70%.
Todo o caso de conjuntivite deve ser 
encaminhado ao serviço de saúde para 
diagnóstico e orientações, quanto ao tratamento 
e controle. Realizar investigação epidemiológica 
para identificar se existem outros casos 
relacionados a ele, pois se houver mais de um 
caso, epidemiologicamente relacionado, 
caracteriza-se um surto. Na vigência de surto 
realizar atividades de educação em saúde para o 
controle e a prevenção de novos casos. Notificar 
surtos de conjuntivite nos impressos próprios do 
SINAN ou em vigência de epidemia por meio de 
notificação para Vigilância em Saúde.
Em Perdizes no ano de 2017 foram notificados 11 
casos em crianças e 24 em adultos. Nesse ano até 
agora foram registrados 15 casos de conjuntivite 
em crianças e 33 adultos.
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Sinais e sintomas

A apresentação da tuberculose (TB) na forma 
pulmonar, além de ser mais frequente, é também 
a mais relevante para a saúde pública, 
especialmente quando há eliminação dos bacilos 
pela via aérea, que é a principal forma de 
transmissão da doença.
Na TB pulmonar, o principal sintoma é a tosse 
(seca ou produtiva). Por isso, recomenda-se que 
todo sintomático respiratório (pessoa com tosse 
por três semanas ou mais) seja investigado para 
a tuberculose. Há outros sinais e sintomas, além 
da tosse que podem estar presentes, tais como 
febre vespertina, sudorese noturna, 
emagrecimento e cansaço/fadiga.
A TB pode manifestar-se sob diferentes 
apresentações clínicas, que podem estar 
relacionadas com o órgão acometido. Desta 
forma, outros sinais e sintomas, além da tosse 
prolongada, podem ocorrer e devem ser 
valorizados na investigação diagnóstica 
individualizada. A forma extrapulmonar ocorre 
mais comumente em pessoas que vivem com o 
HIV/Aids, especialmente entre aquelas com 
comprometimento imunológico.
O diagnóstico clínico pode ser considerado na 
impossibilidade de se comprovar a suspeita por 
meio de exames laboratoriais (bacteriológicos). 
Nesses casos, deve ser associado aos sinais e 

sintomas, o resultado de outros exames 
complementares (imagem, histológicos, entre 
outros).
Considerando que há maior risco de adoecimento 
por tuberculose entre as populações mais 
vulneráveis, para esses grupos o Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose recomenda 
investigar a tuberculose utilizando pontos de 
corte diferenciados quanto à tosse, conforme o 
quadro abaixo:

Nas pessoas vivendo com HIV/Aids a 
apresentação clínica é variada, dependendo 
geralmente do grau de imunodepressão, 
podendo estar presente à tosse, febre, 
emagrecimento ou sudorese noturna. Na 
presença de qualquer um desses sintomas pode 
ser tuberculose e a mesma deve ser investigada.
Em crianças menores de 10 anos as 
manifestações clínicas variam. O achado clínico 
que chama a atenção na maioria dos casos é a 
febre,   habitualmente   moderada,   persistente
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por 15 dias ou mais e frequentemente 
vespertina. São comuns irritabilidade, tosse, 
inapetência, perda de peso e sudorese noturna. 
Muitas vezes, a suspeita de tuberculose em 
crianças surge com diagnóstico de pneumonia 
sem melhora com o uso de antimicrobianos para 
germes comuns.

 Exames diagnósticos

Para o diagnóstico da tuberculose são utilizados 
os seguintes exames: baciloscopia, teste rápido 
molecular para tuberculose e cultura para 
micobactéria além da investigação 
complementar por exames de imagem.
 Baciloscopia
A pesquisa do bacilo álcool-ácido-resistente 
(BAAR) é uma técnica simples, de baixo custo e 
mais utilizada no Brasil, não apenas para o 
diagnóstico, mas também para o controle do 
tratamento. A baciloscopia, desde que executada 
corretamente em todas as suas fases, permite 
detectar a maioria dos casos pulmonares.
Além do diagnóstico, a baciloscopia deve ser 
realizada mensalmente em todos os casos de TB 
pulmonar para controle do tratamento e a 
avaliação da sua efetividade.

Teste rápido molecular para 
tuberculose

O teste rápido molecular para tuberculose (TRM-
TB) detecta o DNA do Mycobacterium 
tuberculosis e realiza triagem de cepas 
resistentes à rifampicina. O tempo de execução 
do teste no laboratório é de duas horas e o 
resultado é gerado automaticamente, 
informando a presença ou ausência do complexo 
M. tuberculosis e indicando, nos casos positivos, 
a sensibilidade ou resistência à rifampicina. O 
TRM- TB não está indicado para o 
acompanhamento do tratamento. Para esse fim, 
devem ser realizadas baciloscopias mensais de 
controle, e, nos casos de retratamento, indica-se 
a realização de TRM-TB, para possível 

identificação de resistência a rifampicina, porém 
para o diagnóstico da tuberculose deve-se 
realizar a baciloscopia de escarro, cultura com 
teste de sensibilidade.
No Brasil, o TRM-TB está indicado, 
prioritariamente, para o diagnóstico de 
tuberculose pulmonar em adultos e crianças. 
Vale salientar que a sensibilidade do TRM-TB para 
o diagnóstico em crianças <10 anos é mais baixa, 
sendo necessário utilizar o escore clínico para o 
diagnóstico da tuberculose nessa população. Ou 
seja, nessa população, o resultado negativo não 
exclui a tuberculose.

 Cultura

A cultura é o método de elevada especificidade e 
sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. Nos 
casos pulmonares com baciloscopia negativa, a 
cultura de escarro pode aumentar em 20% o 
diagnóstico bacteriológico da doença.
Os meios mais comumente utilizados são os 
sólidos a base de ovo, Löwenstein-Jensen e 
Ogawa-Kudoh (menor custo, menor 
contaminação e maior tempo para o crescimento 
bacteriano – 14 a 30 dias, podendo se estender 
por até 60 dias) ou meios líquidos (com sistemas 
automatizados, e menor tempo para o 
crescimento bacteriano – 5 a 12 dias, podendo se 
estender por até 42 dias).
A identificação da espécie é feita por técnicas 
bioquímicas e fenotípicos ou moleculares.
O teste de sensibilidade deve ser realizado 
s e m p r e  q u e  p o s s í v e l  p a r a 
identificação/confirmação de resistência aos 
medicamentos da tuberculose.

 Teste para diagnóstico do HIV

Considerando a TB como a 1ª causa de morte 
dentre as doenças infecciosas em pacientes com 
aids e a magnitude da coinfecção TB-HIV, 
recomenda-se que o teste diagnóstico de HIV 
(rápido ou sorológico) seja ofertado o mais cedo 
possível   a   todo   indivíduo   com    diagnóstico
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estabelecido de tuberculose, 
independentemente da confirmação 
bacteriológica.
O teste de HIV deve ser realizado com o 
consentimento do paciente, observando-se o 
sigilo e confidencialidade do teste. De acordo 
com a Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 
2013, do Ministério da Saúde, e pela 
oportunidade do resultado, o teste rápido deverá 
ser priorizado para populações mais vulneráveis. 
Caso o resultado do HIV seja positivo, a pessoa 
deve ser encaminhada a um Serviço de Atenção 
Especializada (SAE) ou a serviços que dispensam 
antirretrovirais mais próximos de seu domicílio, a 
fim de dar continuidade ao tratamento da TB e 
iniciar o tratamento da infecção pelo HIV. Por 
outro lado, o rastreio da TB, assim como os testes 
para diagnóstico de tuberculose devem ser 
ofertados a todos os pacientes com diagnóstico 
de HIV.
 

Radiografia de tórax

A radiografia de tórax é método complementar a 
investigação da tuberculose ativa e deve ser 
solicitada para todo paciente com suspeita clínica 
de tuberculose pulmonar. Ela tem como funções 
principais excluir outra doença pulmonar 
associada, que necessite de tratamento 
concomitante, avaliar a extensão do 

acometimento e a evolução radiológica dos 
pacientes, sobretudo naqueles que não 
respondem ao tratamento contra a tuberculose.

Diagnóstico da Infecção Latente da 
Tuberculose com Prova 
Tuberculínica

A Prova Tuberculínica (PT) é importante na 
avaliação de contatos assintomáticos de pessoas 
com tuberculose uma vez que é utilizada em 
adultos e crianças, no diagnóstico da Infecção 
Latente da Tuberculose (ILTB), que ocorre 
quando o paciente entrou em contato com o 
bacilo, mas não desenvolveu a doença. Na 
criança também é muito importante como 
método coadjuvante para o diagnóstico da TB.
 
Maiores informações:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ma
nual_recomendacoes_controle_tuberculose_b 
rasil.pdf

http://portalms.saude.gov.br/saude–de–a–z/tub
erculose/orientacoes–para–profissionais–desau
de
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