
Comunicado

Data: 10 de março de 2014

Para: Autoridades Gerais; Setentas de Área; 
Presidentes de Missão, Estaca e Distrito; 
Bispos e Presidentes de Ramo

De: Departamento Missionário (801-240-2222)

Assunto: Teste de Tuberculose para Missionários Que Retornam

A tuberculose é uma séria infecção bacteriana que pode destruir os pulmões 
e outros órgãos vitais. É fundamental que todos os missionários que estão 
voltando para casa sejam examinados para se verificar se foram infectados com 
a bactéria da tuberculose, sem que apresentem sintomas de imediato.

Anexa se encontra a carta que os presidentes de missão vão entregar aos 
missionários que retornam, instruindo-os a fazer o teste de tuberculose, 
logo após eles voltarem para casa. Cópias eletrônicas desta carta podem ser 
baixadas pelos presidentes de missão a partir do Portal do Presidente de 
Missão (missionary.LDS.org/presidents) ou pelos missionários do escritório 
da missão no site Missionary Medical (missionarymedical.org).

Pedimos que os líderes locais do sacerdócio incentivem os ex-missionários a 
fazer o teste de tuberculose assim que voltarem para casa e que se certifiquem 
de que eles tenham recursos suficientes para fazê-lo.
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Prezado(a) Élder/Síster ________________:

Assunto: Teste de Tuberculose

A tuberculose é uma séria infecção bacteriana que pode destruir os pulmões 
e outros órgãos vitais. É uma infecção comum, que afeta quase um terço da 
população mundial. As pessoas infectadas que estão tossindo muitas vezes 
contaminam outras pessoas.

A maioria das pessoas está infectada com a tuberculose sem apresentar 
sintomas de imediato. Isso é chamado de tuberculose latente. Pessoas com 
tuberculose latente têm 10% de chance de contrair a doença mais tarde.

Para que você não desenvolva sintomas graves devido à possível exposição 
à tuberculose, é extremamente importante que você seja examinado(a) para 
se verificar se está infectado(a) com a tuberculose, tão logo seja possível, 
depois de voltar para casa. Independentemente do resultado de seu teste de 
tuberculose pré-missão (se foi positivo ou negativo), você ainda precisa se 
consultar com um médico ou procurar um posto de saúde para fazer o teste 
novamente quando voltar para casa. Outros testes ou tratamentos também 
podem ser necessários.

Se você foi diagnosticado(a) com tuberculose latente, deve seguir as 
recomendações do seu médico ou do posto de saúde local de acordo com as 
normas de saúde do seu país. Obrigado por cuidar da sua saúde, para que você 
permaneça um(a) forte e saudável servo(a) do Senhor por toda a vida.

Atenciosamente,

Presidente de Missão


