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Histórico 

1699 - Itália, Lei de Lucca -  medidas de saúde pública. Médico reporta a lesão pulmonar ⇒  

autoridades confiscam e queimam pertences do paciente após morte ⇒ doentes pobres removidos 

para um hospital. 

1847 - Semmelweis - Profissionais de saúde eram veículos de transmissão de doença. 

1846 - Florence Nightingale - "A dama da lâmpada" - separação de pacientes por doença, melhoria das 

condições de higiene, alimentação e circulação do ar nas enfermarias. 

1865 - Villemin - êxito contagiosidade do agente experimentos com inoculação humano-coelhos. 

Ignorado na época. 

1882 - Robert Koch - bacilo da tuberculose. Estudo - “nenhum risco” profissionais assistência  a 

pacientes com TB  em hospital. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132009000100012 



Histórico 

1885 - Röntgen - progressos dx e acompanhamento da TB através da radiografia 

1800 - 1900 - Movimento dos sanatórios na Europa - remoção e isolamento dos doentes. Conceitos “ar 

fresco”, dieta, repouso, exercício controlado. 

1920-1930 - EUA - diversos estudos em 20 faculdades de enfermagem e 30 de medicina - elevada 

conversão teste tuberculínico. No entanto, ainda resistência aumento da susceptibilidade de PS 

1929 - Estudo graduandos medicina, 35,6% TT positivo início do curso ⇒ 41% final 3o ano ⇒ 67,8% 

final da graduação.  

1933 - 1936 - Estudos até 77,9% tornaram-se reagentes durante a graduação. 

1940 - 1960 - Concepção do risco laboral para TB. TB como doença do trabalho pela Corte Americana. 

profissionais de saúde infectados nos sanatórios: “TB ocupacional” 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132009000100012 



Histórico 

“explosão” de estudos no período 

1944 - Estreptomicina + 1951- Isoniazida + 1970s - pirazinamida e rifampicina 

1968 - Estudo: 3 momentos de taxa de conversão TT:  

1948-1951 (Sanatórios, antes da quimioterapia): 66% 

1952-1964 (“era” da quimioterapia): 21% 

1959-1964 (rotinas radiografias em casos suspeito): 3,5% 

1970s: transição do tratamento sanatórios ⇒ hospitais gerais.  

1972 - Relatório do  comitê de TB do American College of Chest Physicians ⇒ critérios, treinamento de 

profissionais, hospitais de referência 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132009000100012 



Histórico 

1980s - RIP, tratamento domiciliar, mundo comemorava “cura”. Estudos com “altas taxas” (comparados 

à pop geral) de conversão 0,46% enfermagem. Tx anual 2,2% PS com menos de 50 anos, 5,6% 

com mais de 50 

1980s- declínio drástico taxas de infecção EUA e Europa ⇒ redução drástica dos recursos e da 

pesquisa. 

1986 - 1991 - coinfecção HIV ⇒ reativação TB. Nova epidemia mundial, cepas resistentes ⇒ reativação 

da pesquisa 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132009000100012 



Histórico 

1990 - CDC - lança guia de prevenção de TB em locais de prestação de servilos de saúde. Foco 

portadores de HIV.  

 a) a prevenção da geração de bacilos viáveis identificação precoce e tratamento TB ativa;  

b) métodos de engenharia para o controle de circulação de aerossóis  

c) a utilização de equipamento de proteção individual 

d) a vigilância dos serviços de saúde com atenção individual 

1990s em diante - vários estudos transmissão nosocomial. PS expostos a HIV/TB: 15% soroconversão. 

Surtos epidêmicos TB: conversão 33% a 50% PS. 

1997 - I Consenso Brasileiro de Tuberculose - incorpora medidas de controle nosocomial 

(administrativa, ambiental e proteção respiratória) - biossegurança 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132009000100012 



Histórico 

1990 - 2000 - Brasil - vários autores apontaram o risco aumentado de conversão em PS. Enfermagem 

como grupo de maior risco. Ausência de medidas de biossegurança como fator negativo, e máscara 

N95 como fator de proteção. 

2004 - MS “horizontalização” do combate à TB. Ênfase integração dos serviços. ESF, Programa de 

Agentes Comunitários, ampliar o acesso ao dx e tratamento de TB. 

Sintomáticos respiratórios 

Busca ativa 

Tratamento supervisionado  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132009000100012 



Tuberculose - risco ocupacional 

O conceito de RISCO OCUPACIONAL não depende do tipo de Unidade de 

Saúde, mas do fato de o PS compartilhar o mesmo espaço físico com o portador 

de tuberculose em uma forma infecciosa ou de ter contato com espécimes 

clínicas infectantes. 

 



Tuberculose - risco ocupacional 

Elevadas taxas de transmissão de TB  

Escolas médicas 

Hospitais 

Serviços de emergência  

Sistema prisional 

Joshi R, Reingold AL, Menzies D, Pai M. Tuberculosis among health-care workers in low- and middle-income countries: a systematic review. PLoS 

Med 2006;3:e494. 



Tuberculose - risco e medidas de controle 

1. Medidas administrativas:  

a. Investigação, diagnóstico e tratamento precoce dos casos 

b. Planejamento para o controle da infecção 

c. Treinamento e educação dos PSs 

d. Triagem e avaliação dos PSs quanto ao risco de TB infecção e TB 

doença 



Tuberculose - risco e medidas de controle 

1. Medidas de controle ambiental:  

a. Ventilação/exaustão do ambiente 

b. Controle de fluxo aéreo 

c. Filtro HEPA e UVGI (irradiação germicida ultravioleta) - reduzir 

contaminação do ar e realizar limpeza 



Tuberculose - risco e medidas de controle 

1. Medidas de proteção respiratória 

a. Máscaras cirúrgicas sintomáticos respiratórios 

b. Máscaras N95/PFF2 profissionais de saúde 



Tuberculose - risco em ambientes de trabalho 

1. CDC classifica o os ambientes em 3 categorias de risco 

a. Baixo:  

i. não se espera a presença, atendimento ou circulação de indivíduos portadores de TB. 

ii. não são manipuladas amostras que possam estar infectadas 

b. Médio 

i. atendimento a pacientes com risco de TB e manipulação de amostras que possam 

conter o bacilo 

c. Elevado 

i. Locais cuja transmissão de uma pessoa para a outra no ano anterior já tenham ocorrido 

ii. Normalmente com grande circulação de sintomáticos respiratórios e alta exposição do 

PS 



Programa de Controle Ocupacional da TB 

1. No HCPA, até 2012: 

TT nos profissionais de saúde contatantes de pacientes sintomáticos 

respiratórios sem medidas de proteção respiratória, depois 

confirmados com tuberculose pulmonar. 

Sem sistematização: 

Notificação de casos 

Listagem dos contatantes 

Avaliação radiológica 

Avaliação do histórico de teste tuberculínico 

Realização do teste tuberculínico no contato 

Acompanhamento dos PSs com TT <10, com tuberculose latente e com dx de tuberculose 

pulmonar 

Software de monitoramento eletrônico 



Programa de Controle Ocupacional da TB 

Número de PSs com TT > 10mm 

Número de sintomáticos respiratórios atendidos na emergência sem proteção 

respiratória - relatos nos atendimentos. Não identificados, ou não mantinham 

máscara, ou espaço insuficiente no ambiente apropriado. 

Sem avaliação pregressa/admissional 

Definição quanto ao inquérito tuberculínico anual 

Nexo ocupacional e medidas legais - CAT? 



Componentes e definições 

Rastreamento de infecção: conjunto de medidas que visam à detecção 

precoce de infecção pelo bacilo da tuberculose (TB), detecção precoce de 

tuberculose doença e educação em tuberculose em profissionais de saúde 

(PS). 

Programa de rastreamento: conjunto de procedimentos compostos por 

TT basal (admissional ou 1o teste em periódicos ou imediatamente após contato 

Inquérito tuberculínico anual: para PS com TT < 10mm 

Rastreamento de sintomas de TB: periódicos, consultas clínico-ocupacionais diversas, demanda 

espontânea em caso de sintomas (*termo) 

Treinamento e educação em TB 

Termo de responsabilidade para o rastreamento de sintomas de TB 



Componentes e definições 

Rastreamento sintomas: visa detecção precoce de sintomas sugestivos de TB 

ativa em PS. Em todas as consultas clínico-ocupacionais.  

Se TT > 10mm ou história de TB doença no passado, orientação sobre o rastreamento e 

assinatura do temo 

TT basal: primeiro TT, TT nos últimos 24 meses ou até 5 semanas 

imediatamente após o contato. 

Viragem tuberculínica: incremento de 10mm em realação ao TT basal 

(imunocompetentes). Pelo menos 5 semanas após contato. 



Definição de contatante 

Não está bem estabelecida na literatura. 

Para o Programa SMO: Exposição de PS sem proteção respiratória a 

paciente bacilífero por período compreendido entre 6h e 12h, em 

ambientes fechados, sem ventilação (turno de trabalho) 

PS que, embora expostos por período menor que 6h: 

i. procedimentos em vias aéras superiores de paciente bacilífero sem 

proteção respiratória (entubação, fibrobroncoscopia, fisioterapia 

respiratória, traqueostomia, etc). 

ii. Casos de PS com condições que diminuam sua imunidade, 

incluindo gravidez - avaliados individualmente. 

 

 



Infecção latente - ILTB 

Se imunocompetente, TT> 10mm 

Se alguma condição de imunocomprometimento, TT> 5mm 

Encaminhamento para tratamento de ILTB 

 

Infecção latente recente 

Viragem tuberculínica identificada 

Doença ocupacional ⇒  Emissão de CAT 

 



Operacionalização - rastreamento 



Se TT indicar ILTB (10mm ou 5mm) ou viragem: 

a. Radiografia de tórax 

b. Avaliação clínica 

c. TC/fibrobronco/Encaminhamento quando necessário 

Operacionalização - rastreamento 



Se indicação, encaminhamento para tratamento na rede. 

a. Verifica-se o posto de referência (cada sala SMO tem a lista, telefones e contato) 

b. Sem afastamento do trabalho 

c. Acompanhamento 3 meses e 6 meses ou consultas clínico-ocupacionais no 

período 

d. Inclusão no programa de rastreamento de sintomas, com orientações e 

assinatura do termo 

e. NÃO realiza mais investigação com TT 

f. Quando necessário, reavaliação com Rx de tórax.  

i. Periodicidade 12 meses ou definida a cada caso (?) 

 

Tratamento de ILTB 



Afastar TB ativa 

Adiar o tratamento de ILTB até o parto 

Fundamental a orientação sobre rastreamento de sintomas 

Indicações de tratamento: médico assistente 

a. Ex.: HIV ⇒ 3o trimestre 

 

Tratamento de ILTB - grávidas 



Em PS com TB pulmonar diagnosticada: 

a. Permitir o retorno ao trabalho quando 

i. Resposta ao tratamento + 

ii. Pelo menos 3 baciloscopias de escarro negativas, 8-24h de 

intervalo, pelo menos 1 pela manhã 

iii. Contato/laudos/atestado com o médico assistente 

 

Tuberculose doença - condutas ocupacionais 



 

 

Investigação de contatos 

1o Passo 

 

Comunicação de 

bacilíferos - CCIH 



 

 

Investigação de contatos 

1o Passo 

 

Comunicação de 

bacilíferos - CCIH 



 

 

Investigação de contatos 

2o Passo 

 

Revisão (semanal) da 

Comunicação de 

bacilíferos - CCIH 

 

Planilha compartilhada 

 

Médico do Trabalho 

com atribuição 

 



 

 

Investigação de contatos 

3o Passo 

1. Médico do trabalho sinalizou necessidade de monitoramento dos contatantes 

2. Enfermagem do trabalho sinaliza a área 

3. Área estabelece lista de todos os funcionários contatantes (critérios) e 

encaminha ao SMO 

4. Enfermagem do trabalho cadastra contatantes no sistema para definição de 

conduta 

5. Com a lista de contatos sem definição de conduta os médicos do trabalho 

revisam todos e assinalam quais precisam de: TT, RX de tórax, Avaliação clínica 

 

 



 

 

Investigação de contatos 

Avaliação regular 

dos contactantes 

ativos 



 

 

Investigação de contatos 

 

 

 

 

 

Sem pendência: 

realizaram o programado 

⇒ encerrar/avaliação 

clínica/abandono 

 



 

 

Investigação de contatos 

 

 

 

 

 

Contatos em tratamento 

ILTB 

 



 

 

Responsabilidade - rastreamento 



Avanços 

Maior clareza do problema 

Diagnóstico precoce de TB especialmente ILTB 

Maior atenção das chefias/trabalhadores 

Melhor conhecimento do risco 

Nexo ocupacional e emissão de CAT/SINAN 

Dificuldades 

AUSÊNCIA DO TT 

Periodicidade da avaliação radiológica (com e sem TT) 

Tratamento de ILTB na rede 

Listas sem critérios de contatantes 

Elevado volume de contatantes 

 

Avaliação do programa 



 

Testes sorológicos / IGRA 

 

Programa X porta de entrada 
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