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CONHECIMENTO DA COMUNIDADE SOBRE TUBERCULOSE: RELATO DE
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Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, relacionada à
pobreza e às situações de vulnerabilidade. É considerada uma patologia
negligenciada, com prevalente estigma. Nesse sentido, identificar o
conhecimento da população sobre a patologia é crucial para o desenvolvimento
de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e controle da TB. Objetiva-se
relatar a experiência dos integrantes da Liga Acadêmica de Doenças
Negligenciadas no que se refere ao conhecimento da comunidade sobre
tuberculose. Trata-se de um relato de experiência, acerca de uma ação da Liga
de Doenças Negligenciadas da Universidade Regional do Cariri – URCA,
realizada em uma praça pública de um município do Cariri Cearense em junho
de 2019. A ação se deu por meio de uma intervenção educativa sobre os
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principais aspectos da Tuberculose, utilizando estratégias para facilitar o
ensino-aprendizagem. Dentre essas, a problematização, com a dinâmica de
perguntas e respostas e uso de TV educativa, produzida pelos integrantes da
liga. Os membros da LIDONE questionaram os transeuntes sobre a TB.
Identificou-se pouco conhecimento da comunidade e foram realizadas
intervenções de acordo com as suas necessidades. Este receberam
informações sobre: definição da TB, transmissão, principais sinais e sintomas e
demais aspectos da patologia. Percebeu-se que a maioria dos transeuntes da
ação educativa entende que a tuberculose é uma doença causada por uma
bactéria que atinge principalmente os pulmões, enquanto alguns a associam a
uma gripe com sintomas mais intensos. No que se refere à transmissibilidade
da doença, grande parte associou a tosse, espirro e fala. Além de informações
errôneas quanto ao contato com talheres, toalhas e abraços. Quanto aos sinais
e sintomas reconhece: tosse, febre no fim da tarde, sudorese noturna,
emagrecimento e fraqueza. No entanto, a minoria associou os sinais e
sintomas da tuberculose ao enjoo, hemorragia, vômito e dores abdominais.
Isso posto, evidencia-se que uma considerável parte da população da ação
conhece os principais aspectos relacionados a patologia, como a via de
transmissão e os principais sinais e sintomas. Nesse sentido, essa experiencia
possibilitou identificar as necessidades da comunidade no que se refere ao
conhecimento dos principais aspectos da tuberculose. Portanto, a realização de
intervenções educativas em saúde auxilia no estreitamento da relação ensinoserviço e propicia o desenvolvimento de diversas habilidades aos discentes.
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