
manual
educatiu
complementari

Tu
b

er
cu

lo
si

CATALÀ / ÀRAB

CATALÀ / CASTELLÀ

CATALÀ / ROMANÈS

CATALÀ / URDÚ

CATALÀ / XINÈS

TROPICAL
DRASSANES



MANUAL EDUCATIU COMPLEMENTARI DVD TUBERCULOSI

AUTORS:

Hakima Ouaarab Essadek (1)

Isabel Clavería Guiu (1)

Begoña Treviño Maruri (1)

Jordi Gomez i Prat (1)

REVISORS:

Anna Rodès (2)

Joan Caylà (3)

COL.LABORADORS:

Isabel Riesa (1)

Ousseynou Niang (1)

Tahir Rafi (1)

Eniko Vicsai (1)

Aidee Fernandez Mendoza (1)

Seifeddine Ben Habib Ben Alaya (1)

Alicia Moreno Alcaz (1)

Suyun Ruan Wang (1)

Núria Coma Aulí (1)

Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes

(UMTSID) 

Servei Salut Comunitària

Av. de les Drassanes,17-21 sot. 08001 Barcelona

Tel: 34 93 441 29 97

Fax: 34 93 442 18 66

E-mail:salutcomunitaria.bcn.ics@gencat.cat

TROPICAL
DRASSANES

   2010

 (1) UMTSID
 (2) Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi. Departament de Salut.
 (3) Agència de Salut Pública de Barcelona



Aquesta Guia s’ha elaborat com a material de suport educatiu 
al vídeo de tuberculosi, realitzat amb l’objectiu d’informar i 
sensibilitzar, tant a membres de diferents col·lectius de perso-
nes immigrades com al personal sanitari, sobre la importància 
de la prevenció i control de la tuberculosi. 

Està dissenyada per a ser utilitzada, simultàniament, per la 
persona formadora i per la persona que rep la formació. 
La part adreçada al formador consta de continguts a transme-
tre sobre la malaltia i una guia d’entrevista, mentre que, en la 
part adreçada a qui rep la formació, s’hi visualitzen missatges 
educatius. 

L’estructura de continguts és la següent: 
Identificació
Transmissió
Símptomes
Diagnòstic
Tractament
Infecció 
Prevenció de la tuberculosi

Es pot utilitzar de diferents maneres: 
- Com a suport al vídeo
- Com a material educatiu per als agents comunitaris de salut  
  i professionals sanitaris. 

La Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacio-
nal Drassanes (UMTSID) des dels seus inicis s’ha 
preocupat de realitzar adaptacions culturals per a 
l’educació sanitària adreçada a diferents col·lectius 
a través del treball conjunt amb l’agent comunitari 
de salut (ACS)*. 

*L’ACS és un professional integrat en els equips de 
salut comunitària que té com a objectiu ser el pont 
entre els serveis de salut i la comunitat o col·lectiu al 
qual es dirigeixen els programes, especialment pre-
ventius, per a millorar la circulació d’informacions, 
iniciatives i recursos en ambdues direccions.
També dinamitza les accions de promoció de la sa-
lut dutes a terme per cadascuna de les parts.

Dins de les accions a desenvolupar amb els diferents 
col·lectius, es considera de gran importància l’educació sani-
tària per a la prevenció de malalties infectocontagioses, per 
això s’ha creat diferents materials de treball. 
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1. QUÈ ÉS LA TUBERCULOSI ?  Guia (G)

DEFINICIÓ

QUÈ ÉS LA TUBERCULOSI?

DEFINICIÓ

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS?
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DEFINICIÓ

1. QUÈ ÉS LA TUBERCULOSI ?  Guia (G)

La tuberculosi (TB) és una malaltia infecciosa causada per un bacteri (microorganisme) 
anomenat Mycobacterium Tuberculosis. Aquest bacteri pot atacar qualsevol part del cos, 
però generalment ataca els pulmons. 
La TB pulmonar és contagiosa, això significa que pot passar d’una persona malalta a una 
sana mitjançant l’aire quan tossim, parlem, esternudem...  

Una persona pot estar infectada pel bacteri i no presentar ni transmetre la malaltia. 
Les persones malaltes són  les que presenten símptomes i transmeten la malaltia quan la 
localització és pulmonar.  

Les persones que estan malaltes de TB poden rebre tractament i ser curades.  

Així mateix, les persones que estan infectades pel bacteri de la TB però no malaltes, poden 
prendre medicaments per a no desenvolupar la malaltia tuberculosa. 
La tuberculosi està relacionada amb les condicions de vida (llargues jornades de treball, 
moltes persones vivint en un mateix domicili, poca ventilació de l’habitatge, mala alimenta-
ció, poques hores de son, estat deficient de defenses del cos...).

LA TUBERCULOSIS 

ES UNA ENFERMEDAD

CAUSADA POR UNA BACTERIA

QUE AFECTA PRINCIPALMENTE 

A LOS PULMONES, 

AUNQUE  TAMBIÉN PUEDE AFECTAR A 

OTRAS PARTES DEL CUERPO 

VISUALITZACIÓ  RECEPTOR

DEFINICIÓ
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     1. COM ES DIU LA TUBERCULOSI EN LA VOSTRA LLENGUA? Guia (G)   

   IDENTIFICACIÓ

COM ES DIU LA TUBERCULOSI 
EN LA VOSTRA LLENGUA?

DEFINICIÓ

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿CÓMO SE LLAMA LA TUBERCULOSIS
EN SU LENGUA?
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     1. COM ES DIU LA TUBERCULOSI EN LA VOSTRA LLENGUA? Guia (G)   

DEFINICIÓ

Tuberculoza
( Romanès )

( Àrab )

( Wolof )

( Rus ) ( Mandinga )

( Urdú )

( Àrab )

( Hongarès )

( Àrab )

( Wolof )

( Griego )
( Àrab )

( Francés )

( Espanyol )
( Català )( Xinès )

VISUALITZACIÓ
RECEPTOR

Tuberculoza
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2. LA TRANSMISSIÓ DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

TRANSMISSIÓ

COM ES TRANSMET LA TUBERCULOSI?

TRANSMISSIÓ

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿CÓMO SE TRANSMITE LA TUBERCULOSIS?
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2. LA TRANSMISSIÓ DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

       Com es transmet la TB?
 
La TB es transmet d’una persona a una altra per l’aire. 
Els bacteris s’alliberen a l’aire quan una persona 
malalta de TB pulmonar tus, esternuda, parla o canta. 
Les persones que estan al seu voltant poden respirar 
aquests bacteris i infectar-se.

És més probable que les persones malaltes de TB la 
transmetin a les persones amb les que passen la major 
part del temps en espais tancats. Això pot incloure a 
familiars, amics i companys de feina. 

Quan la TB es troba en altres parts del cos, com els 
ronyons o la columna vertebral, no és contagiosa.

GUIA ENTREVISTA

Sabeu com es transmet la TB?

Transmeten aquestes vies?:
Besar, cantar, per sang, mosquits,

beure aigua del mateix vas, menjar del 
mateix plat, esternudar, tossir ...

Una persona malalta transmet la TB?

I una persona infectada?

I una persona amb tractament?

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿QUIÉN PUEDE TRANSMITIR LA TB?

• Una persona enferma sin tratamiento cuando tose, estornuda, habla...
  puede transmitirla.
• Una persona enferma  con pocos días de tratamiento también puede
  transmitirla.
• Una persona enferma después de 2 semanas de tratamiento bien hecho, 
  generalmente ya no transmite la TB, aunque debe terminar el tratamiento
  para curarse.
• Una persona infectada no enferma no transmite la TB.

TRANSMISSIÓ
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3. ELS SÍMPTOMES DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

SÍMPTOMES

COM ES TROBA UNA PERSONA

QUAN ESTÀ MALALTA DE TUBERCULOSI?

SÍMPTOMES

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿CÓMO SE ENCUENTRA UNA PERSONA

CUANDO ESTÁ ENFERMA

DE TUBERCULOSIS?
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        Els símptomes de la TB varien segons la zona 
del cos en la qual s’està desenvolupant el bacteri 
de TB. 
 Aquest bacteri generalment infecta els pulmons. 

La TB Pulmonar pot causar: 
  Tos que dura més de dues setmanes 
  Dolor al pit 
  Tos amb sang o esput
 (fl egma que surt des del fons dels pulmons) 

Altres símptomes de la malaltia són: Debilitat o 
fatiga, pèrdua de pes, falta de gana, calfreds, febre 
i sudoració nocturna.  
Una persona pot estar malalta de TB i no sentir-se 
malalta, per això és important vigilar si té algun dels 
símptomes (detallats anteriorment) i, si aquests 
símptomes existeixen, hauria d’anar a la consulta 
del metge.

GUIA ENTREVISTA

Heu tingut TB?

Heu conegut algú de la vostra
familia o un conegut amb TB?

Presentava algun d’aquests
símptomes?

Vau fer algun tractament?

Algú més va fer tractament?

3. ELS SÍMPTOMES DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

SÍMPTOMES

PERSONA ENFERMA

• Fiebre por la noche

• Sudoración por la noche

• Falta de apetito

• Escalofríos

• Pérdida de peso

• Fatiga o debilidad

Cuando afecta a los pulmones además:
 • Tos durante más de 15 días
 • Flemas con o sin  sangre
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4. EL DIAGNÒSTIC DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

DIAGNÒSTIC

QUÈ ES FA PER SABER
SI UNA PERSONA ESTÀ MALALTA

DE TUBERCULOSI?

DIAGNÒSTIC

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿QUÉ SE HACE PARA SABER
SI UNA PERSONA ESTÁ ENFERMA

DE TUBERCULOSIS?
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4. EL DIAGNÒSTIC DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

      PER DIAGNOSTICAR LA TUBERCULOSI
      ÉS IMPORTANT:

 • Història Clínica (símptomes)

 • Història epidemiològica
   (antecedents i condicions de vida)

GUIA ENTREVISTA

L’últim mes
heu tingut tos, cansament..?

Heu tingut alguna vegada TB?

A la familia
hi ha hagut algú amb TB?

Heu estat en contacte
amb un malalt de TB?

De què treballeu?

Quantes persones
viuen a casa?

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

SÍNTOMAS

Tos durante más de 2 semanas

Sudoración por la noche

Fiebre por la noche

Pérdida de peso

Esputo con sangre

Cansancio

Debilidad

Fatiga

Falta de apetito

Escalofríos

Dolor en pecho

ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE VIDA

Contacto estrecho con una persona enferma

Condiciones de la vivienda

Estado nutricional

Estado de defensas

DIAGNÒSTIC
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4. EL DIAGNÒSTIC DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

       PROVA DE LA TUBERCULINA (PT):

1. Negatiu: reacció inferior a 10 mm de diàmetre 
transversal en persones adultes, amb un nivell de 
defenses normal, i en persones nouvingudes de 
països amb alta prevalença de tuberculosi.

2. Positiu: reacció igual o superior a 10mm de dià-
metre transversal en persones adultes, amb un ni-
vell de defenses normal, i en persones nouvingudes 
de països amb alta prevalença de tuberculosi.

En algunes circumstàncies es considerarà positiu 
amb un diàmetre transversal de 5mm.

GUIA ENTREVISTA

Sabeu com es realitza 
la prova de la tuberculina?

Sabeu què és?

Quines cures heu de tenir
després de la prova?

Sabeu quan heu de tornar
per revisar-vos-la?

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

 

• No tiene ningún peligro.

• Con una aguja muy fi na se inyecta una sustancia
  debajo de la piel del brazo.

• Puede que el sitio del pinchazo se ponga duro, rojo   
  y pique. Esta reacción desaparecerá en unos días.

• No se debe cubrir con tirita, ni rascar.

• Entre el segundo y tercer día (según le indiquen)  
  tiene que volver, para que el médico o la enfermera
  le revisen el brazo aunque no presente
  ninguna reacción.

• A las mujeres embarazadas se les puede realizar 
  esta prueba.

• No es una vacuna.

PRUEBA de la TUBERCULINA

DIAGNÒSTIC
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    RADIOGRAFIA

4. EL DIAGNÒSTIC DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

Explicar el procediment
de la prova (Tors nu).

Explicar que és indolora.

Explicar la fi nalitat de la
prova (visualitzar els pulmons)

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

    ESPUT

Explicar la diferència entre l’esput i la 
saliva.

Explicar les accions per a facilitar la obten-
ció de l’esput (prendre aigua, canvi posicio-
nal, forçar la tos...).

Explicar les instruccions de recollida de les 
mostres (seriades, nevera i lliurament).

Explicar la fi nalitat de la prova (la identifi ca-
ció dels bacteris).

LA RADIOGRAFÍA:

es una prueba  que no duele.

Con ella el médico valora el es-

tado de los pulmones.

EXAMEN DE ESPUTO:

para recoger la muestra 

se debe toser fuerte para que 

salga el moco de los pulmones y 

depositarlo dentro del recipiente 

que le han entregado.

DIAGNÒSTIC
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5. EL TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI  Guía (G)

TRACTAMENT

COM ES CURA LA TUBERCULOSI?

TRACTAMENT

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿CÓMO SE CURA LA TUBERCULOSIS?
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5. EL TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI  Guía (G)

        Potser comenceu a sentir-vos millor després 
d’unes quantes setmanes de tractament. Però aneu 
en compte! . Els bacteris de la tuberculosi segueixen 
vius en el vostre cos. Heu de seguir prenent els me-
dicaments fi ns que tots els bacteris estiguin morts, 
encara que us trobeu millor i no tingueu símptomes. 

Pot resultar molt perillós deixar de prendre els 
medicaments quan us sentiu millor. Els bacteris 
de la TB tornaran a créixer i estareu malalt més 
temps. També és possible que els bacteris es facin 
resistents als medicaments que esteu prenent.
És possible que necessiteu nous medicaments i en 
major dosi per eliminar els bacteris de la TB si els 
medicaments originals ja no són efectius. Aquests 
nous medicaments s’hauran de prendre durant 
més temps i en general tenen efectes adversos. 

Si esteu malalt de TB pulmonar, podeu passar el 
bacteri a la vostra família, als vostres amics o a 
qualsevol persona que estigui a prop vostre. 
És molt important seguir les indicacions del vostre 
metge/metgessa o el vostre  infermer/a. 

GUIA ENTREVISTA

Sabeu si la TB 
té tractament?

Quin és el tractament?

I durant quant de temps?

Per què es important
prendre tota la medicació?

Es pot prendre alcohol amb
el tractament?

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¡¡TOME TODAS LAS PASTILLAS!!

¡¡NUNCA DEBE PARAR LA MEDICACIÓN USTED MISMO!!

CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA

DÍGASELO A SU MÉDICO/A O ENFERMERO/A

TRACTAMENT
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6. LA INFECCIÓ LATENT DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

 Les persones infectades pel bacteri de la TB:

• No tenen cap símptoma (no se senten malaltes).

• No poden contagiar a altres persones. 

• En general tenen una reacció positiva a la prova 

  de la tuberculina. 

• La seva radiografia de pulmó és normal.

• Pot passar tota la vida sense que es desenvolupi la

  malaltia. 

• Si les seves defenses són febles, en ocasions, els bacteris

  es poden activar i desenvolupar la malaltia tuberculosa.

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿QUÉ QUIERE DECIR QUE ALGUIEN

ESTÁ INFECTADO DE TUBERCULOSIS?

INFECCIÓ
LATENT
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6. LA INFECCIÓ LATENT DE LA TUBERCULOSI  Guia (G)

        Què és la Infecció de TB?
La majoria de les persones que respiren els bacteris 
de la TB i s’infecten, aconsegueixen combatre’ls 
amb les seves defenses i impedeixen que es 
desenvolupi la malaltia tuberculosa. Els bacteris 
romanen latents en el cos i poden activar-se anys 
després. Això s’anomena infecció latent de TB.  

 Les persones amb infecció: 
 • No tenen símptomes. 
 • No se senten malaltes ni estan malaltes. 
 • No poden contagiar a altres persones. 
 • Generalment tenen una reacció positiva a
   la prova de tuberculina. 
 • La radiografia del pulmó és normal. 
 • Poden arribar a desenvolupar la malaltia. 

GUIA ENTREVISTA

Sabeu la diferència
entre infecció i malaltia?

Què és la prova de la tuberculina?

Una persona infectada
 pot transmetre la tuberculosi? 

Tenen símptomes
les persones infectades?

La majoria de les persones infectades no desenvolupen la malaltia. En aquestes persones, el 
bacteri de la TB es queda latent tota la vida sense causar la malaltia. Però en altres, especial-
ment les persones que tenen el sistema immunològic feble, els bacteris poden activar-se i arri-
bar a desenvolupar la malaltia de la TB. 

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿QUÉ QUIERE DECIR QUE ALGUIEN

ESTÁ INFECTADO DE TUBERCULOSIS?

-TRATAMIENTO PREVENTIVO-

INFECCIÓ
LATENT
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7. LA PREVENCIÓ DE LA TUBERCULOSI: INDIVIDUAL   Guia (G)

PREVENCIÓ

QUÈ CAL FER A NIVELL INDIVIDUAL  
PER A PREVENIR LA TUBERCULOSI?

PREVENCIÓ

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿QUÉ HAY QUE HACER A NIVEL INDIVIDUAL

PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
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7. LA PREVENCIÓ DE LA TUBERCULOSI: INDIVIDUAL  Guia (G)

       Com podeu evitar contagiar la tuberculosi? 

El més important per a no contagiar la tuberculosi és 

prendre tots els medicaments exactament com us indi-

qui el vostre metge/metgessa o infermer/a. Cal assistir a 

totes les seves cites al centre de salut. Potser necessi-

tareu noves radiografi es dels pulmons o una nova prova 

d’esput. Aquestes proves podran mostrar si els medi-

caments estan funcionant i si encara podeu contagiar 

altres persones. 

Comenteu al metge qualsevol cosa anormal o que 

us preocupi. 

Si esteu malalt de TB i us ingressen en un hospital, 
és possible que us col·loquin en una habitació sol.
Les persones cuidadores han d’usar màscares de 
protecció per evitar contagiar-se. Haureu de que-
dar-vos dins de l’habitació per evitar contagiar al-
tres persones. 

GUIA ENTREVISTA

Sabeu la diferència
entre infecció i malaltia?

Quins són els símptomes
de la tuberculosi?

Què faríeu si veiéssiu algú
amb aquests símptomes?

A quin centre el portaria?

Contagia aquesta persona a 
les altres després de començar

a prendre la medicació?

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

ACUDA AL MÉDICO
TOME CORRECTAMENTE TODO EL TRATAMIENTO

PREVENCIÓ
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7. LA PREVENCIÓ DE LA TUBERCULOSI: COL·LECTIVA  Guia (G)

PREVENCIÓ COL·LECTIVA

QUÈ CAL FER A NIVELL COL·LECTIU 
PER A PREVENIR LA TUBERCULOSI?

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

CÓMO PROTEGER A LOS DEMÁS 
SI TIENE LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS:

AVISE A LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON USTED PARA 
QUE VAYAN AL CENTRO DE SALUD

Y SE HAGAN LAS PRUEBAS

SI TIENE LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS:SI TIENE LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS:SI TIENE LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS:

PREVENCIÓ
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      És important per a la seva salut
i  la de la vostra comunitat haver comprès 

tot el que s’ha explicat.

Insistir que preguntin si tenen algun dubte. 

VISUALITZACIÓ RECEPTOR

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
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