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RESUMO 

Souza, A. F. Prevalência da Tuberculose-Infecção entre profissionais da 
Estratégia Saúde da Família no município do Rio de Janeiro.  72 f. Dissertação 
(Mestrado) - UNESA. Rio de Janeiro. 2012. 

 

As altas taxas de incidência da tuberculose (TB) no município do Rio de 

Janeiro (RJ), 70,7/100.000 habitantes (2010), o caráter ocupacional da doença, e o 

risco dos profissionais a infecção tuberculosa instigou a realização deste estudo, cujos 

objetivos foram: estimar a prevalência de Tuberculose-Infecção entre os profissionais 

da Estratégia Saúde da Família (ESF) na área programática de saúde 3.3 (AP 3.3) no 

município do Rio de Janeiro; e analisar os fatores associados à presença de 

tuberculose-infecção nos profissionais da ESF. A amostra foi  de caráter aleatório, 

constituída por 427 profissionais de saúde da ESF da AP 3.3 no município do RJ. Os 

dados foram coletados através de questionário, e pela aplicação da prova 

tuberculínica nos participantes. A análise dos dados foi realizada  por meio do 

Programa EPI-INFO, com a aplicação de testes estatísticos. O nível de significância 

considerado foi de 5%. Para a estimativa da taxa de prevalência foi calculado o 

intervalo de confiança de 95%.Na análise encontrou-se a prevalência de tuberculose-

infecção entre os participantes de (45,3 %). Em relação à função/ocupação as maiores 

taxas foram encontradas nos Técnicos de enfermagem ( 34,1%), Técnico de Saúde 

Bucal ( 31,1%), ACS (28,7%), e Enfermeiros (22,8%). O acompanhamento de casos 

de Tuberculose e a realização de visitas domiciliares contribuíram para um maior risco 

de infecção. Conclui-se que  no município do Rio de Janeiro, a prevalência da 

tuberculose-infecção é alta entre os profissionais de saúde da ESF. Os principais 

fatores associados a este resultado foram o elevado número de casos da doença, o 

acompanhamento dos pacientes de TB, a realização de  visita domiciliar aos pacientes 

com TB, e a inadequada estrutura das unidades para o atendimento aos pacientes. 

Com os dados expostos, torna-se necessário a implantação de medidas de rotina que 

reduzam o risco de infecção-tuberculosa nos profissionais das unidades básicas de 

saúde, entre elas a prova tuberculínica  no momento de admissão do profissional, o 

que contribuirá  na prevenção de novos casos de TB entre os profissionais de saúde 

que atuam na ESF. 

 

Palavras-chave: Tuberculose, tuberculose-infecção, Estratégia Saúde da Família; 
Profissionais de Saúde , Prova tuberculínica.  

 



ABSTRACT 

 

Souza, A.F. Prevalence of tuberculosis-infection among professionals of the 

Family Health Program in the municipality of Rio de Janeiro. 72 f. Dissertation 

(Master) - UNESA. Rio de Janeiro.2012. 

 

The high incidence rates tuberculosis (TB) in the municipality of Rio de Janeiro 

(RJ), 70,7/100.000 inhabitants (2010), the character of occupational disease and 

occupational risk of TB infection prompted this study, whose objectives were to 

estimate the prevalence of TB infection among professionals of the Family Health 

Strategy (FHS) in the health program area (AP 3.3) in the municipality of Rio de 

Janeiro, and analyze the factors associated with the presence of TB infection in FHS 

professionals. The sample was random in nature, consisting of 427 health 

professionals from the FHS AP 3.3 in the municipality of Rio de Janeiro. Data were 

collected through a questionnaire and by applying the tuberculin test in the participants. 

Data analysis was performed using the program EPI-INFO, the application of statistical 

tests. The level of significance was 5%. To estimate the prevalence rate was calculated 

confidence interval of 95%. The analysis found the prevalence of TB infection among 

participants (45,3%). In relation to the function/occupation the highest rates were found 

in nursing technicians (34,1%), Technical oral Health (31,1%), Community Health 

Agents (28,7%) and nurses (22,8%). Monitoring of TB cases and conducting home 

visits contributed to an increased risk of infection. It is concluded that the municipality 

of Rio de Janeiro, the prevalence of tuberculosis-infection is high among health 

professionals of the FHS. The main factors associated with this outcome were the high 

number of cases of the disease, monitoring of TB patients, carrying out home visits to 

TB patients, and inadequate structure of units for patient care. With the data shown, it 

is necessary to the implementation of routine measures that reduce the risk of 

tuberculous-infection professionals in the basic health units, including the tuberculin 

skin test on admission to the professional, which will help in preventing new cases of 

TB among health professionals working in the FHS. 

 

Keywords: Tuberculosis, TB-infection, Family Health Strategy, Health Professionals, 

Tuberculin Test. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Minha aproximação com a saúde pública se deu a partir da graduação, 

quando fiz parte como bolsista de iniciação científica do departamento de 

Saúde Pública da UNI-RIO. O meu primeiro encontro com esta temática foi 

através de uma querida professora, a qual é apaixonada pela linha de cuidado 

das Doenças Transmissíveis, em especial a Tuberculose (TB). Esta sempre 

apresentava a tuberculose como um agravo possível de ser controlado, e um 

campo interessante para se estudar. 

Desde 2002 atuo diretamente na Saúde Pública, onde a tuberculose 

sempre esteve presente em minha trajetória profissional.  A vontade de 

aprender mais, e conhecer os diversos aspectos que a envolve, principalmente 

em relação aos profissionais de saúde foi o que me motivou a realizar este 

estudo, observando a necessidade de estudos relacionados a este tema, frente 

à grande expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) no município do Rio 

de Janeiro (RJ). 

Outro motivo relacionado ao meu interesse foi à descentralização do 

tratamento da tuberculose para a atenção primária, pelo PCNT (Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose) a partir de 2004, colocando assim muitos 

profissionais atuando no controle da tuberculose. 

No Brasil, principalmente no estado do RJ temos convivido com altas 

taxas de incidência desta doença, o que colabora para uma maior exposição 

entre os profissionais de saúde (MS, 2010). 

Este estudo tem destacada importância pela tuberculose ser uma 

doença milenar, e que tanto o seu diagnóstico, quanto o seu tratamento deve 

ser realizado na atenção primária, e ainda assim nos dias de hoje a TB se 

apresenta no Brasil, como a 3ª causa de morte por doenças infecciosas. (RJ, 

2011) 

Historicamente não ocorreram grandes investimentos na expansão da  

Atenção Primária no município do Rio de Janeiro até 2008, acarretando um 
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desgaste no sistema de saúde, e estreitando a porta de entrada para a 

população, incluindo esta clientela (MS,2005). 

O perfil epidemiológico do Rio de Janeiro nos inclui entre os municípios 

com as maiores incidências de Tuberculose, e dentro do município a AP 3.3, se 

encontra anualmente, com índices elevados de casos novos (SMSDC-RJ, 

2009). 

Os profissionais ao iniciarem seu trabalho na ESF não realizam o teste 

tuberculínico, portanto não conhecem sua situação de saúde no que diz 

respeito à Tuberculose-Infecção, estando os mesmos  expostos a tal agravo. 

Com a forte expansão da cobertura do ESF iniciada em 2009 no 

município do RJ, o tratamento da TB, se encontra em processo de  

descentralização para as equipes de saúde da família, colocando  a cada dia, 

mais profissionais presentes na linha de frente do controle da doença.  

Os profissionais da ESF estão inseridos no espaço habitacional da 

população, dentro da comunidade, o que já acarreta em diferencial aos demais 

profissionais de saúde. Entre suas atribuições, encontra-se a realização de 

visitas domiciliares (VD), levando assim o profissional ao domicílio dos 

usuários. 

Diante do exposto, se faz necessário ultrapassar barreiras sobre a 

transmissão apenas a nível hospitalar e investigarmos a transmissão nas 

unidades básicas e de referências em relação aos profissionais de saúde que 

se encontram tratando destes doentes, pois devemos levar em consideração 

que muitos desses profissionais atuam nos dois ambientes. A porta de entrada 

do sistema de saúde deve ser a atenção primária, sendo assim a ESF deve ser 

priorizada em relação a redução dos riscos potenciais, o que se dará  a partir 

do reconhecimento do profissional de saúde sendo uma população sujeita ao 

risco de infecção e doença (BRASIL, 2010b). 

Este estudo é de grande relevância por contribuir com informações 

acerca do conhecimento da taxa de prevalência de Tuberculose-Infecção entre 

os profissionais da Estratégia Saúde da Família na área programática de saúde 

3.3 do município do Rio de Janeiro, além de analisar os fatores associados a 
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presença de tuberculose-infecção nestes profissionais, contribuindo para a 

prevenção da tuberculose-infecção nos profissionais de saúde. 

Para permitir uma maior clareza sobre a temática, se fez necessário a 

abordagem de quatro aspectos na revisão teórica: a dimensão do problema da 

tuberculose, controle da tuberculose e atenção primária, triagem tuberculínica, 

profissional de saúde e tuberculose-infecção. Cada um destes aspectos é 

tratado separadamente. Primeiramente, aborda-se o problema da tuberculose 

no mundo, no Brasil, passando pelas principais estados e capitais, focalizando 

por fim a situação da tuberculose no município do Rio de Janeiro e em suas 

áreas programáticas de saúde, com ênfase na Área Programática de Saúde 

(AP) 3.3, cenário deste estudo. 

Logo após, é abordado a inserção da Tuberculose na Atenção Primária, 

discorrendo sobre os marcos conceituais  na Saúde Pública, seguido do 

processo de expansão da Atenção Primária em Saúde e a descentralização do 

tratamento da tuberculose para as unidades básicas de saúde e ESF. 

A importância do rastreio tuberculínico, sua importância epidemiológica e 

como exame auxiliar de diagnóstico, são apontadas em estudos prévios. Entre 

os profissionais de saúde tem grande importância, por ser um instrumento que 

permiti estimar a prevalência da tuberculose-infecção neste grupo (BRASIL, 

2011). 

O último aspecto aponta a relação entre os profissionais de saúde  e  à  

tuberculose-infecção. Traz a importância da tuberculose como doença 

ocupacional, e as altas prevalências existentes entre os profissionais de saúde 

no âmbito hospitalar, mostradas em estudos anteriores (OLIVEIRA et al, 2007; 

FRANCO e ZANETTA, 2004;  ANDRADE,2001). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 

 

 Estimar a prevalência de Tuberculose-Infecção entre os 

profissionais da Estratégia Saúde da Família na área programática de saúde 

3.3 (AP 3.3) do município do Rio de Janeiro.  

 

 

2.2 Específico 
 

 Analisar os fatores associados à presença de tuberculose-

infecção nos profissionais da Estratégia Saúde da Família na área 

programática de saúde 3.3 (AP 3.3) do município do Rio de Janeiro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Delineamento de estudo 
 

Estudo epidemiológico, do tipo transversal, descritivo, com abordagem 

quantitativa. 

O estudo transversal permite o diagnóstico instantâneo da situação de 

saúde de uma população com base na avaliação individual do estado de saúde 

de cada um dos membros do grupo (MEDRONHO et al, 2002). 

 

3.2 Cenário 
 

O estudo foi realizado na Área Programática 3.3 (AP 3.3) do município 

do Rio de Janeiro, nas unidades com ESF. A AP 3.3, faz parte das dez áreas 

programáticas de saúde do RJ, sendo a área mais populosa, com 942.051 

habitantes ( BRASIL, 2005b, p.22; IBGE, 2011) distribuídos em seus 29 bairros. 

No território da AP 3.3 encontram-se 33 equipamentos de saúde, sendo 

que 17 destes possuem equipes  de ESF.  

As unidades de saúde que foram campo do estudo são as relacionadas 

abaixo:  

CMS Clementino Fraga,  

CMS Alice Toledo Tibiriça,  

CMS Sylvio Frederico Brauner,  

CMS Fazenda Botafogo,  

CMS Portus/Quitanda,  

CMS Enfermeira Edma Valadão, 

 CF Marcos Valadão,  

CMS Profº Carlos Cruz Lima,  
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CMS Morro União,  

CMS Carmela Dutra,  

CMS  Drº Nascimento Gurgel,  

CF Epitácio Soares Reis,  

CF Maria Azevedo ( Profª Santinha),  

CF Josuete Sant’Anna Oliveira,  

CMS Flávio Couto Vieira. 

 

Caracterização do Cenário 

A partir de 1993, os bairros do município do RJ foram  distribuídos pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC),  em 10 Áreas de 

Planejamento de saúde (AP), 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2, 5.3. (IPP, 

2009; ALEM 2007). Cada uma contando com uma unidade gerencial chamada 

de Coordenação de Área de Planejamento (CAP) , a qual configura uma 

unidade intermediária entre o nível central e as unidades prestadoras de 

serviços do SUS em seu território. 

Figura 01: Mapa das Áreas de Planejamento de Saúde e Regiões 

Administrativas – 2004 

 
Fonte: IPP, 2009. 
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A AP 3.3, se localiza na zona norte do município do Rio de Janeiro, tem 

quatro regiões administrativas (RA), Irajá, Madureira, Anchieta, e Pavuna. 

Possui uma extensão territorial de 76,89 Km2, com uma população estimada 

de 942.051 habitantes (IBGE 2010), aproximadamente 15% da população 

municipal. Os 29 bairros que compõem as RAs da AP 3.3 são: Anchieta, 

Parque Anchieta, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Marechal Hermes, 

Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, Rocha Miranda, Turiaçu, Vaz Lobo, 

Irajá, Colégio, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vila Cosmos, Campinho, 

Cascadura, Quintino Bocaiúva, Engenheiro leal, Cavalcante, Pavuna, Costa 

Barros, Barros Filho, Acari, Parque Columbia, Honório Gurgel, Coelho Neto,  

Vista Alegre. (IPP, 2009) 

 

Figura 2 : Foto de satélite do Google Earth® da AP 3.3 no município do 

RJ, 2011 

 

Fonte: CAP 3.3- DVS 

 

Esta área possui acesso através de malha ferroviária e rodoviária, 

fazendo fronteira com as APs 5.1, 3.2, 3.1 e 4.0. É dividida pela Av. Brasil, que 

é uma das rodovias mais importantes do estado do Rio de Janeiro.   
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A AP 3.3 é a área de planejamento mais populosa no município do RJ 

(BRASIL, 2005b, p.22; IBGE, 2011), concentra um número de 149 áreas de 

favelas (IPP 2009), entre elas Pedreira, Lagartixa, Parque Acari, Parque 

Columbia. O IDH- Índice de Desenvolvimento Humano na região tem seus 

extremos, no Bairro da Vila da penha 0,9, enquanto  Acari-Parque Columbia-

0,72, Costa Barros- 0,71, Barros Filho-0,75 (IPP,2009) constituindo assim 

espaços sociais heterogêneos e com qualidade de vida distinta.  

Na AP 3.3 encontram-se 33 equipamentos de saúde públicos: 

 Municipais: 02 hospitais gerais, 02 maternidades, 02 UPAs (Unidades 

de Pronto Atendimento), 01 policlínica, 12 centro municipal de saúde, 01 posto 

de saúde, 02 centros de saúde psico-social, 05 clínica de família.  

Estaduais: 01 hospital geral, 02 Pam, 03 UPAs, 01 Posto Avançado. 

 

Figura 3 : Foto de satélite do Google Earth® da AP 3.3 no município do 

RJ, com seus equipamentos de saúde 

 

Fonte: DVS-CAP 3.3, 2011 
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Em relação à cobertura da ESF na população da AP 3.3, observa-se que 

a partir de 2009 houve uma considerável expansão, chegando em dezembro 

de 2011 à  36% da população  coberta com a ESF, sendo um total de 86 

equipes de saúde da família.  

 

Figura 4: Cobertura da estratégia Saúde da Família na AP 3.3,2011 

COBERTURA DA ESF NA AP 3.3  

Indicador  2009  2010  2011 

Cobertura 

da   ESF  
11 %  23 %  36 %  

Fonte: CAP 3.3, 2011 

 

Em relação a visão direta do mapa da área,  a figura abaixo mostra o 

avanço da cobertura da expansão da ESF no território, nos anos de 2009 a 

2011. 

Figura 5 : Foto de satélite do Google Earth® da AP 3.3 no município do 

RJ , comparando a cobertura da ESF. 

 

                        2009                                                        2011 

Fonte: Elaboração da CAP 3.3, 2011. 
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Quanto a Tuberculose, esta sempre fez parte dos agravos de grande 

importância para a saúde pública na AP 3.3, historicamente a área contribui 

com altas taxas de incidência para o município do RJ (Figura 6). 

 

Figura 6: Consolidado de Tuberculose – AP 3.3,  

 2009 a 2011. 

Consolidado de Tuberculose – AP 3.3 

Indicador 
2009 

 

2010 

 

2011 

 

Taxa de incidência de TB pulmonar 

/100.000 hab. 
65,0 68,8 68,6 

Proporção de Cura -% 59,8 61,7 69,9 

Proporção de Abandono-% 19,7 14,6 18,8 

Taxa de adesão ao DOTS-%  7,4 8,0 10,0 

Fonte: SINANNET *Dados sujeitos a revisão.  

(Banco COE atualizado em 19-01-2012) 

 

3.3 Fonte de dados 
 

População fonte: profissionais de saúde que atuam na ESF no RJ 

População alvo: profissionais de saúde que atuam na ESF na AP 3.3 RJ 

População do estudo: amostra de profissionais de saúde da população 

fonte. 

O tamanho da amostra foi calculado pela fórmula: N=(Z*Z(p(1-p))/DxD 

(ref), onde Z=1,96; P= 50%; D=5%. 
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3.4 Seleção dos participantes 
. 

A seleção da população do estudo se deu através de amostra, por 

categoria profissional, onde os participantes foram selecionados nas diferentes 

unidades de saúde da família da AP 3.3-RJ, levando em consideração a 

proporção da representação de cada categoria profissional nas equipes de 

saúde.   

Critério de inclusão: profissionais de saúde que atuam na ESF na AP 3.3 

no município do RJ.  

Critério de exclusão: história prévia de tuberculose (doença) , estar com 

TB ativa, ter sido vacinado com BCG em um período menor que 2 anos,  

gravidez, em vigência de terapia imunossupressora, bem como não concordar 

em participar do estudo após leitura do termo de consentimento. 

A amostra foi constituída por 427 participantes que responderam o 

questionário.   

 

3.5 Coleta de dados 
 

 Antes de iniciar a coleta de dados foi realizado visitas as unidades de 

saúde a fim de apresentar ao diretor/gerente da unidade a pesquisa e suas 

etapas. Foi formulado um roteiro com datas de idas as unidades e previamente 

divulgado. 

 A coleta de dados ocorreu em duas etapas: 

1ª etapa: foi aplicado um questionário estruturado, com variáveis 

conforme Apêndice I, nos participantes do estudo.  

Segundo Gil (1994, p.124), o questionário pode ser considerado uma 

“técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito a um conjunto de indivíduos, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas [...]”. 
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A aplicação do questionário ocorreu pessoalmente, com os profissionais 

de saúde, conforme agendamento prévio, na unidade de saúde em que o 

profissional atua. No momento da aplicação do questionário, os participantes 

eram inicialmente esclarecidos quanto à pesquisa, seus objetivos, suas etapas, 

possíveis inconvenientes e vantagens. Sendo o mesmo respondido pelos 

participantes, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

2ª etapa: Os profissionais foram submetidos à aplicação da prova 

tuberculínica, por uma enfermeira capacitada pelo MS, com certificado 

reconhecido e vasta experiência, com reconhecimento no PCT do município do 

RJ, na aplicação e leitura de PPD. Quando o resultado foi negativo, os mesmos 

foram submetidos à segunda aplicação, no período de 2-3 semanas depois, 

para análise do efeito booster  (POP em Apêndice III). 

A prova tuberculínica é avaliada através da técnica de Mantoux, o 

resultado positivo caracteriza apenas a possível infecção pelo Mycobacterim 

tuberculosis, não evidenciando a presença da Tuberculose-doença.(BRASIL, 

2010b)  

A prova tuberculínica é realizada intradérmicamente, na dose de 0,1ml ( 

0,04mcg) de PPD- Rt 23 (purified proteín derivate) , equivalente a 2 unidades 

tuberculínicas(2UT) , no terço médio da face anterior do braço esquerdo. Após 

ser aplicada adequadamente, ocorre a formação de uma pápula de 7 a 8 mm 

de diâmetro, com limites precisos, com aspecto pálido e pontilhado. A leitura da 

resposta cutânea será realizada pelo método palpatório, a partir da região de 

enduração, com régua milimetrada, transparente, 72 a 96 horas após a injeção 

(GVE, 2005). 

A resposta a reação cutânea a prova tuberculínica é utilizada para 

avaliar os resultados, sendo os resultados positivos, aqueles com enduração 

maior ou igual a 10 mm. (10mm de enduração), indicativo de infecção prévia 

pelo M. tuberculosis.  

Os casos negativos (<10mm) repetiram a PT 2-3 semanas após. O 

efeito booster foi considerado caso a diferença de leitura seja superior a 6 mm 
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e a segunda leitura seja de 10mm ou mais de enduração. (SOC. BRAS. DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2004). 

A coleta de dados foi realizada no período de agosto à novembro de 

2011. Todos os profissionais de saúde que apresentaram resultado positivo à  

PT  foram examinados por um médico clínico-geral de uma unidade de saúde 

da área, previamente agendado. 

Durante a coleta foi observado alguns pontos relevantes no processo: 

Positivos:  

- O conhecimento das unidades;  

- O conhecimento dos diretores/gerentes das unidades;  

- A disponibilidade de veículo para transporte dos entrevistadores e do 

aplicador da PT;  

- O recurso financeiro para o aplicador da PT,  

- A disponibilidade do PPD pela gerência. 

 

Negativos:  

- Mesmo com o agendamento prévio, alguns profissionais não se 

encontravam na unidade, principalmente enfermeiros e médicos, segundo o 

diretor/gerente devido a escala de compensação, e em relação aos médicos 

muitos cumprem apenas 20 horas semanais. 

- Como o questionário foi respondido manualmente pelos profissionais, 

algumas questões não foram respondidas, sendo deixadas em branco pelos 

mesmos, limitando assim o instrumento. 

- Alguns profissionais respondiam o questionário mais não realizavam a 

PT. 

- Alguns profissionais que a PT teve como resultado <10mm, não 

realizaram, a 2ª aplicação da PT, para ser verificado o efeito booster, mesmo 

sendo informado da necessidade. 
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- Devido a rotineiros confrontos na Comunidade Jorge Turco, após 

vários agendamentos, não foi possível realizarmos a 2ª aplicação da PT nos 

profissionais de saúde do CMS Morro União, prejudicando a verificação do 

efeito booster nestes profissionais. 

    

3.6 Aspectos éticos do estudo 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMSDC- 

RJ (Nº 0062.0.308.314-11), reconhecido pela Comissão de Ética em Pesquisa 

(CONEP), estando de acordo com os procedimentos éticos exigidos para 

pesquisa com seres humanos. 

Após fornecer aos participantes informações verbais sobre os objetivos e 

a metodologia do estudo, foi solicitado a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice II), para explicitar à garantia do 

sigilo. Nenhuma resposta individual foi relacionada à sua fonte original. Os 

questionários foram arquivados em lugar confidencial. 

 

3.7  Plano de análise 
 

Os dados coletados dos questionários foram digitados por três pessoas, 

em um banco construído no Programa EPI INFO. Como os questionários foram  

auto-preenchidos, foi observado através de uma análise exploratória do banco, 

algumas questões em branco, não respondidas pelos participantes. 

A análise foi realizada através do programa EPI INFO, de forma 

exploratória, com a aplicação de Testes Estatísticos. Para a comparação entre 

proporções foi utilizado o teste Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher. O nível 

de significância considerado foi de 5%. Para a estimativa da taxa de 

prevalência foi calculado o intervalo de confiança de 95%.  
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4.Referencial Teórico  

                                                                                                                                                                                                                                 
4.1  A dimensão do problema da Tuberculose 

 

A Tuberculose é uma doença que tem história. Uma doença antiga, 

porém extremamente atual, que assola o mundo com suas altas incidências 

(WHO, 2010). 

Hoje a Tuberculose continua fazendo sua história, ainda como doença 

temida, negligenciada, estigmatizada, com altas incidências e prevalências, 

considerada um problema de saúde pública mundial (WHO, 2010). 

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, porém agrega outros 

fatores extremamente relevantes, como a pobreza, a moradia inadequada, a 

falta de informação, o acesso aos serviços de saúde, dentre outros (BRASIL, 

2010b).  

No mundo estima-se que 1/3 da população esteja infectada pelo 

Mycobacyerim tuberculosis. A cada ano, surgem aproximadamente 9,2 milhões 

(2007) de casos novos da doença, levando a 1,8 milhões de mortes por ano 

(BRASIL, 2010a). 

Na Ásia e na África, a TB é considerada a principal causa de 

adoecimento e óbitos. Nas Américas, 50% dos casos de TB concentram-se no 

Peru e Brasil (WHO, 2010). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, dos casos estimados, 80% 

da carga estão concentrados em 22 países do mundo, dentre eles o Brasil, 

ocupando a 19ª posição. Segundo o Ministério da Saúde, em 2010, foram 

notificados 71 mil casos de tuberculose no SINAN o que corresponde a uma 

taxa de incidência de 37,2/100.000 habitantes. A taxa de incidência no país 

vem apresentando queda de aproximadamente 1,5% ao ano, desde 1990 

(51,7/100.000 hab.) Em relação aos estados, as maiores incidências estão no 

Rio de Janeiro 70,7/100.000hab., seguido pelo Amazonas 67,7/100.000 hab. 

(RIO DE JANEIRO, 2011). 
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No Brasil, a taxa de cura entre os casos novos, em 2009, foi de 66,4% e 

a de abandono 7,9%. O percentual de casos em tratamento diretamente 

observado (TDO) foi de 38% em 2010 (RIO DE JANEIRO, 2011). 

Nas capitais do Brasil a taxa de incidência de Tuberculose é de 

62,0/100.000 hab., e o Rio de Janeiro está entre as quatro capitais brasileiras 

com as maiores incidências. Em 2010, o município do Rio de janeiro 

apresentou uma incidência de 88,7/100.000 hab., concentrando 50% dos casos 

registrados no estado do RJ (RIO DE JANEIRO, 2011). 

A figura 7 mostra que ao longo de 8 anos ocorreu um decréscimo de 

16% na taxa de incidência de TB no município do Rio de Janeiro, mais ainda 

hoje a taxa é considerada extremamente elevada, colocando a tuberculose 

como um problema de saúde pública para o município .  

Figura 7: Tendência da incidência de TB 2001/2009 – MRJ 

 

Fonte: SMSDC-PCT-RJ,2009 

 

Como mostra a figura 7, a incidência da TB no município do Rio de 

Janeiro vem diminuindo nos últimos anos. O coeficiente de incidência, que era 

de 110/100.000 hab. em 2001, foi reduzido para 94,2 em 2008 (SMSDC-PCT-

RJ 2008). Neste mesmo ano, a taxa de incidência pulmonar foi de 81,2, 

enquanto a incidência de TB pulmonar positivo foi 42,8/100.000 hab.  
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No mundo a tuberculose se encontra entre as dez principais causas de 

morte. Nos dias de hoje no Brasil, a tuberculose é a 3ª causa de morte por 

doenças infecciosas, apresentando-se como uma das principais causas de 

internação. Em relação aos pacientes com Aids, é a 1ª causa morte (RIO DE 

JANEIRO, 2011). 

O indicador de mortalidade por tuberculose no município do RJ mostrou 

uma queda de 41% em 10 anos (Figura 8). No ano de 1998, 9,2 dos óbitos 

ocorriam devido a tuberculose, em 2008 essa taxa foi de 5,4/100.000 hab. 

 

Figura 8: Mortalidade por Tuberculose no município do Rio de Janeiro, 

1998 - 2008 

 

 

Fonte: SIM-SMSDC-PCT-2009 

 

Nos anos 90, à TB foi reconhecida como um importante problema de 

saúde pública. Foi neste período que a doença alcançou as mais altas taxas de 

incidência, ocorrendo em 1993, a declaração por parte da Organização mundial 

da Saúde (OMS), acerca da situação da tuberculose como um problema de 
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urgência mundial. Neste mesmo ano, a OMS propôs a implantação da 

estratégia DOTS (Directly Observed Treatment short-course), que se traduz na 

prática do tratamento diretamente observado, seja na unidade ou no domicílio, 

com o objetivo de ser uma estratégia efetiva no controle da TB.  

No Brasil, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT)  

iniciou o Tratamento Diretamente Observado (DOTS) em 1998 , na perspectiva 

de favorecer a adesão do doente, e a conclusão do tratamento, tentando assim 

vencer a barreira do abandono.  A estratégia DOTS engloba em seus 

princípios: compromisso político das autoridades com o programa; rede de 

laboratórios acessível; garantia de medicamentos; normas atualizadas; registro 

e notificação dos casos que permita o acompanhamento adequado e o 

tratamento supervisionado (BRASIL, 2010b). 

Em 2003, o PNCT propôs a descentralização das ações de Controle da 

Tuberculose  para a Atenção Básica, principalmente através da ESF. A maioria 

dos casos pode ser diagnosticada e tratada em unidades básicas de saúde, 

incluindo as equipes de saúde da família, por profissionais generalistas 

capacitados, utilizando um sistema de referência com unidades de média e alta 

complexidade (HIJJAR et al, 2005). 

A formação dos profissionais se faz necessária, através de capacitações 

e fóruns de educação permanente, visto que o perfil dos profissionais que 

atuam na ESF, geralmente não abrange, o conhecimento do cuidado aos 

pacientes portadores de TB. 

O município do Rio de Janeiro é dividido em 10 áreas de planejamento 

de saúde, onde todas as áreas oferecem em algumas de suas unidades, 

principalmente nos Centros Municipais de Saúde e Policlínicas, o tratamento 

para TB. Em 2002 iniciou-se a expansão da ESF no município do RJ, iniciando 

também a descentralização do tratamento, para essas unidades. Considerando 

a AP de residência do doente, a AP 3.1, AP 3.3 e AP 2.1, estão entre as APs, 

com os maiores números absolutos em notificação de TB (Figura 9). 
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Figura 9: Distribuição dos casos novos, e taxa de incidência de 

Tuberculose, no município do RJ, no período de 2005 a 2008 

 

Fonte: (SINANNET- SMSDC-RJ 2009) 

 

 As principais características em comum destas áreas são: a grande 

extensão territorial, a existência de inúmeras favelas, e os piores índices sócio-

econômicos do município do RJ, confirmando a relação da tuberculose com 

fatores sociais (IPP, 2009; MS, 2010b). 

O acesso gratuito ao diagnóstico e ao tratamento tem contribuído para a 

melhoria dos indicadores, porém a informação sobre o resultado do tratamento, 

ou seja, o fechamento do caso, ainda é precário, necessitando de mais 

investimento nos profissionais responsáveis, e otimizando o sistema de 

informação (HIJJAR et al, 2005). 

Um avanço no estado do Rio de Janeiro está relacionado à participação 

popular, através da criação do Fórum Estadual das ONGs na luta contra a 

Tuberculose – RJ, o qual participa inúmeras organizações da sociedade civil, 

contribuindo para que a população tenha acesso às informações sobre 

Tuberculose, e participe ativamente no combate a doença.    
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4.2  Controle da Tuberculose e Atenção Básica 
 

A tuberculose é uma doença de tratamento quase sempre ambulatorial,  

(Kritski et al, 2002), o qual deve ser oferecido nas unidades de atenção 

primária, o mais próximo da residência do paciente.  Após a criação do SUS 

em 1998, ocorreram vários avanços na descentralização da oferta dos serviços 

de saúde, a partir do princípio da regionalização da atenção à saúde, inclusive 

em relação ao tratamento da TB (MS, 2010b). 

A reorganização dos serviços de saúde, tendo como eixo a atenção 

primária, vem orientando o modelo de saúde no Brasil. Em 28 de março de  

2006, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica, pela portaria nº 

648/GM , onde a Atenção Básica:  

“caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde. (...) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 
Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social” 
(Brasil, 2007). 

A partir do processo de descentralização e regionalização advindos do 

SUS, os municípios passaram a ter suas responsabilidades ampliadas no que 

diz respeito à saúde, a atenção básica deve ser então a porta de entrada aos 

serviços de saúde, principalmente através da expansão da Estratégia Saúde da 

Família.  

Esta estratégia aumenta o número de atores envolvidos nas ações de 

controle e propicia melhora significativa do acesso, do diagnóstico, bem como 

da adesão ao tratamento da tuberculose nos municípios, pois leva para dentro 

das comunidades o cuidado ao doente de Tuberculose. 

Após muitas discussões, em 1996 foi instituída a Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS/96), a qual realmente 

responsabilizou os municípios pela atenção básica em saúde, com o objetivo 

de melhorar a qualidade da assistência, e aumentar a resolutividade das ações, 

a partir da regionalização e hierarquização dos sistemas de saúde. Assim 
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sendo, os municípios são responsáveis pelas ações de controle da tuberculose, 

em seus diferentes serviços (VILLA et al  ,2006). 

O PNCT aponta em 2004 para a expansão das ações de controle da 

tuberculose através das estratégias PSF e PACS, sugerindo assim que o 

tratamento chegasse de fato a casa do doente, através dos instrumentos 

básicos destas estratégias, como o trabalho centrado no território, família, 

domicílios, visita domiciliar entre outros (BRASIL, 2004). 

Em 2006, através do Pacto pela Vida, foi estabelecido entre as três 

esferas de governo, responsabilidades pelas ações da atenção básica com a 

pactuação de metas, a serem cumpridas por cada esfera. Entre elas está o 

fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, 

dentre elas a Tuberculose (BRASIL, 2006). 

A OMS vem desafiando os países a atingirem metas audaciosas, como 

curar 85% dos casos novos de TB pulmonar, e atingir uma taxa de abandono 

de 5% (WHO, 2009). O município do RJ vem perseguindo o alcance dessas 

metas, através do desenvolvimento e fortalecimento de estratégias para o 

controle da TB, principalmente com a implementação do TDO nas unidades de 

ESF (SMSDC, 2009). 

Em 2002, iniciou no município do RJ a expansão do Programa Saúde da 

Família com a implantação de novas equipes, porém ainda com a expectativa 

de um programa e não de um eixo reorganizador da assistência a saúde. Os 

investimentos para ampliação foram tímidos, não ocorrendo um crescimento 

significativo na cobertura da população pela ESF. Em 2008, à cobertura era de 

apenas 3% da população (SMSDC, 2009). 

Desde 2009, no município do Rio de Janeiro, a Atenção Primária vem 

sendo privilegiada, com a expansão da ESF. Segundo a Secretaria Municipal 

de Saúde, em 2011 a cobertura da população avançou para 38,3%, com a 

perspectiva de alcançar 55% em 2012 (SMSDC, 2010). 
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4.3  Triagem Tuberculínica 
  

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, e sua transmissão se 

dá por via área, através do Mycobacterim tuberculosis (BRASIL,2010b). 

 A apresentação da TB na forma pulmonar, além de ser mais freqüente, 

é também a mais relevante para a saúde pública, pois é a forma pulmonar, 

especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de 

transmissão da doença (GVE, 2005). 

No diagnóstico da doença, podem ser utilizados exames: clínico 

epidemiológico, bacteriológicos, radiológicos, prova tuberculínica, 

histopatológico, e outros métodos diagnósticos (BRASIL, 2010b). 

A prova tuberculínica (PT) é um dos métodos auxiliares utilizados no 

diagnóstico da infecção tuberculosa, e seu uso é indicado pelo Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose (BRASIL, 2010b). 

A prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica de um 

derivado protéico do M. tuberculosis, para medir a resposta imune celular a 

estes antígenos (BRASIL, 2010b). 

 É utilizada, em adultos e crianças, para o diagnóstico de infecção 

latente pelo M. tuberculosis (ILTB), não sendo suficiente para o diagnóstico da 

tuberculose doença (BRASIL, 2010b). 

No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, aplicada pela técnica de 

Mantoux, por via intradérmica, no terço médio da face anterior do antebraço 

esquerdo, na dose de 0,1ml, que contém 2 UT (unidades de tuberculina), e 

guarda equivalência biológica com 5 UT de PPD-S, utilizada em outros países 

(BRASIL, 2010b; GVE, 2005). 

A solução da tuberculina deve ser conservada em temperatura entre 2ºC 

e 8ºC e não deve ser exposta à luz solar direta, nem mesmo ser congelada. 

Nessas condições a tuberculina mantém-se ativa por seis meses (GVE, 2005). 

 A técnica de aplicação, de leitura e o material utilizado são 

padronizados pela OMS (BRASIL, 2010b).  
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 A injeção do líquido produz uma pequena área de limites precisos, 

pálida e de aspecto pontilhado, como casca de laranja (GVE, 2005). 

A aplicação e a leitura da prova tuberculínica devem ser realizadas por 

profissionais treinados. A leitura deve ser realizada 48 a 72 horas após a 

aplicação, podendo este prazo ser estendido para 96 horas (GVE, 2005). 

O maior diâmetro transverso da área do endurado palpável deve ser 

medido com régua milimetrada transparente, e o resultado, registrado em 

milímetros (BRASIL, 2010b). 

O resultado da PT deve ser registrado em milímetros. A interpretação do 

teste e seus valores de corte podem variar de acordo com a população e o 

risco de adoecimento (GVE, 2005). 

A interpretação e conduta diante do resultado da PT, depende da 

probabilidade de infecção latente pelo M. tuberculosis (ILTB) – critério 

epidemiológico, risco de adoecimento por TB, tamanho do endurado, BCG 

prévia e a idade (BRASIL, 2010b). 

Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose 

no Brasil (BRASIL, 2010b), “Reações falso-positivas podem ocorrer em 

indivíduos infectados por outras micobactérias ou vacinados pelo BCG, 

principalmente se vacinados (ou revacinados) após o primeiro ano de vida, 

quando o BCG produz reações maiores e mais duradouras. Entretanto, a 

reação tende a diminuir com o passar do tempo, e se a PT for realizada 10 

anos ou mais após a última vacinação, o efeito da BCG sobre ela poderá ser 

mínimo”. 

A interpretação correta da PT é essencial para a tomada de decisões a 

respeito das indicações do tratamento da ILTB. O Manual de Controle da 

Tuberculose (PNCT-MS) recomenda que indivíduos com PT registrada e 

resultado igual ou superior a 10 mm não devem ser re-testados (BRASIL, 

2010b). 

Quando a prova tuberculínica for <10mm na 1ª dose e, 1 a 3 semanas 

depois, na 2ª dose, ocorrer uma enduração ≥10mm com aumento de pelo 

menos 6mm em relação à primeira dose, tem-se, então, o efeito booster. Este 
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efeito ocorre, possivelmente, por causa da diminuição da resposta de 

hipersensibilidade tardia após um longo período de instalação da infecção 

tuberculosa (CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2001). 

O efeito booster, se caracteriza por um estímulo à memória imunológica 

do indivíduo, fazendo com que um teste subsequente tenha a intensidade da 

reação aumentada, quando realizado após dias ou meses. A viragem 

tuberculínica ocorre quando há a conversão de não reator a reator à 

tuberculina, com um incremento de no máximo 10 milímetros entre os dois 

testes realizados (OLIVEIRA, 2008). 

Quando ocorre o aumento da enduração comparada à primeira testagem 

pode ocasionar uma falsa impressão de conversão ao teste. Este fato ser 

entendido pela restauração da reatividade às micobactérias dormentes ou 

latentes, pelo estímulo antigênico gerado pela prova inicial, o que pode levar ao 

aumento da reação (MELLO et al, 2003). 

No Brasil, estudos realizados no Rio de Janeiro demonstraram taxa de 

efeito booster variando de 5,8% a 8,4% (MUZZY DE SOUZA et al, 2000; 

KRITSKI et al, 2004).  

 

4.4  Profissional de Saúde e Tuberculose-infecção 
 

Estudos mostram que a TB contém um caráter ocupacional em sua 

transmissão, são relatadas elevadas prevalências e incidências tanto da 

infecção tuberculosa quanto da doença em profissionais de saúde (hospitalar), 

principalmente aqueles que exercem atividades que os colocam em contato 

com pacientes com suspeita ou diagnóstico de TB. Existem estudos que 

mostram elevadas taxas de conversão do teste tuberculínico em profissionais 

da saúde (FRANCO e ZANETTA, 2004; ANDRADE, 2001). 

Maciel (2009), aponta os profissionais de saúde como população 

especialmente exposta ao risco de infecção tuberculosa e ao adoecimento, 

quando estão inseridos em locais que oferecem o cuidado a este tipo de 

paciente. A autora cita um estudo realizado em um Hospital Universitário no 
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RJ, onde encontrou uma taxa de conversão tuberculínica de 9,2% entre 

profissionais de saúde, em outro estudo em um hospital geral no RJ foi 

realizado um inquérito sobre o teste tuberculínico ,onde dos 1250 profissionais 

que participaram, 52% apresentaram teste tuberculínico positivo, onde 

pertencer a categoria médico e enfermeiro configurou risco significantemente 

maior para conversão.  

 Andrade (2001), enfatiza em seu estudo a existência do risco elevado, 

tento para infecção tuberculosa, como para o adoecimento por tuberculose em 

profissionais de saúde e a importância da implementação de inquéritos 

tuberculínicos neste grupo.  

Franco e Zanetta (2004) relatam sobre a existência de fatores 

envolvendo a transmissão de TB para profissionais de saúde, tais quais 

“procedimentos na abordagem de pacientes, o controle das características 

ambientais, as atividades desenvolvidas pelos profissionais e o 

acompanhamento de saúde dos mesmos”. 

Alguns estudos mostram que ocorre o acompanhamento inadequado de 

profissionais de saúde com conversão de testes tuberculínicos e a não 

valorização de sintomas apresentados pelos profissionais (FRANCO e 

ZANETTA, 2004). 

Segundo Franco e Zanetta (2004), algumas medidas devem ser 

consideradas pelos profissionais que atendem pacientes com tuberculose, 

deve-se avaliar o risco de tuberculose na unidade, estimando a taxa de 

incidência de TB na comunidade, o número de doentes de TB atendidos na 

unidade de saúde, a taxa de conversão de testes tuberculínicos em 

profissionais da unidade de saúde. Outras características a serem 

consideradas, incluem a área física dispensada ao atendimento do doente, os 

equipamentos de proteção individual, suspeição e diagnóstico precoce da 

doença, início rápido do tratamento, capacitações freqüentes e implantação de 

rotinas de trabalho, e avaliação do estado de infecção ou doença nos 

profissionais. 
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Estudos em relação aos profissionais que atuam na ESF são 

extremamente escassos, com a expansão da ESF, e a proposta da 

“horizontalização” das ações de controle da TB, foram inseridos novos 

profissionais na linha de frente das ações de controle da TB, os agentes 

comunitários de saúde (BRASIL, 2010b). 

Os ACS, através das visitas domiciliares, estão no domicílio dos 

doentes, e se capacitados, podem ser capazes de identificar um indivíduo 

sintomático respiratório, e orientá-lo da necessidade do comparecimento a 

unidade de saúde, entre outras atribuições, não perdendo de vista que o ACS é 

um morador da comunidade, estando exposto a um maior risco à infecção 

(MACIEL, 2009).  

Rodrigues (2009) apresenta em seu estudo com ACS, em Cachoeiro do 

Itapemirim, onde a cobertura no município é de 100%, que entre os 30 ACS 

investigados, 08 apresentaram teste tuberculínico positivo e 1 foi diagnosticado 

com tuberculose. 

A avaliação da infecção tuberculosa nos profissionais é realizada 

geralmente pelo teste tuberculínico. Segundo Franco e Zanetta (2004), “É 

preconizada sua realização na admissão do profissional, caso resulte não 

reator ele pode ser repetido periodicamente, de acordo com o risco que a 

instituição apresente, e após riscos ocupacionais”. 

O rastreio dos profissionais de saúde, através da  triagem tuberculínica, 

é uma medida que tem por objetivo identificar o profissionais com infecção 

tuberculosa, contribuindo para detecção e prevenção de novos casos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2004). 

Segundo Franco e Zanetta (2004), embora se conheça a necessidade 

da avaliação tuberculínica nos profissionais de saúde, esta prática ainda não é 

aceita e reconhecida por eles, ocasionando a falta de adesão dos profissionais.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1  Caracterização da população do estudo 
 

No total 427 profissionais responderam o questionário. A prova 

tuberculínica foi realizada em 355 profissionais (83,3%), e foi positiva em 98 

profissionais, o que corresponde a uma prevalência de (27,6%) (Figura10). 

A segunda prova tuberculínica foi realizada em 138 profissionais (51%) 

do total de 257 que deveriam ter realizado. Destes 9 se mostraram reatores, 

obtendo-se taxa de efeito booster de 6,5%, (9/138). Foram avaliados 

efetivamente 236 profissionais. A prevalência da infecção tuberculosa, avaliada 

em dois tempos foi de 45,3% de reatores (Figura 10) 

 

Figura 10: Resultados da prova tuberculínica realizada  

entre profissionais da ESF, AP 3.3, município do RJ, 2011 

 

         

Fonte: Elaboração própria 
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 Melhor Estimativa da Prova tuberculínica entre os profissionais de saúde 
da ESF na ap 3.3 

Precisamos considerar que o teste para avaliação do efeito booster tem 

como objetivo melhorar a nossa estimativa da prevalência de TB latente. 

Quando não é realizada a avaliação do efeito booster, nosso resultado pode 

estar subestimado.  

No estudo realizado, na primeira avaliação da prova tuberculínica foram 

obtidos 98 casos positivos em 355 avaliados, fornecendo uma taxa de 27,6%. 

O protocolo utilizado inclui o convite para a avaliação do efeito booster em 

todos os profissionais que tivessem teste prova tuberculínica negativa na 

primeira avaliação. Assim foram convidados 257 profissinais para repetir a 

avalição de 2 a 3 semanas após a primeira. 

Dos 257 convidados, somente 138 efetivamente fizeram a avaliação do 

efeito booster. Dos 138 que fizeram avalição do efeito booster, 9 apresentaram 

prova tuberculínica positiva (>10 mm e diferença > 6 mm em relação à primeira 

avaliação). A taxa de positividade da avaliação do efeito booster foi portanto de 

6,5% (9 em 138).  

Como avaliar então o que aconteceria entre os 119 não testados para o 

efeito booster? Uma estratégia que parece ser a mais simples, que é 

simplesmente excluir esses casos da análise. Nesse caso, temos o risco de 

superestimar a taxa. 

No entanto, existe uma alternativa, que parece ser a melhor estimativa. 

Considerando que os 119 profissionais faltosos são semelhantes aos 138 que 

fizeram a avaliação do booster, podemos assumir que a mais provável taxa de 

positividade para eles seria a mesma taxa dos 138 que foram avaliados, ou 

seja, de 6,5%.  Aplicando então essa taxa aos 119, obteríamos adicionalmente 

8 casos prováveis de positividade do efeito booster.  

Assim, para uma melhor estimativa da taxa de prevalência de TB latente 

entre os profissionais estudados, teríamos: 98 + 9 (booster +) + 8 (prováveis 

Booster +)= 115. Considerando a população de estudo como 355, obteríamos 
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uma taxa de 32,39% (115/355) como taxa de prevalência entre os profissionais 

de saúde analisados.  

As características sociodemográficas estão apresentadas na Tabela 1. 

Com relação às características sociodemográficas, à maioria dos profissionais 

entrevistados, pertencem ao sexo feminino (82,8%), a faixa etária variou entre 

18 e 84 anos, tendo como mediana 35 anos. 

Em relação à presença de cicatriz vacinal, dos que responderam, a 

maioria possui cicatriz (83,9%). Quanto a contato prévio com caso de TB, 

(93%) afirmam já terem tido contato anterior com casos de Tuberculose, e 

desses 51% relatam o contato em um período menor que 1 (um) ano. 

Em relação ao hábito de fumar, apenas 9% dos profissionais que 

responderam afirmam ter esta prática.  

Tabela 1: Distribuição de frequência relativa em porcentagem dos profissionais da ESF na AP 
3.3 no município do RJ, no período de agosto a novembro de 2011 

 

Número Total %
Nº de profissionais que completaram pelo menos 01 PT 355 427 83,1
Nº de profissionais que completaram a PT em 02 tempos 138 257 53,7
Nº de profissionais avaliados 236 355 66,5
Mediana de idade/Min: 18 Max: 84 (anos) 35
Sexo feminino 294 355 82,8
Sexo masculino 61 355 17,2
Presença de cicatriz vacianl BCG 298 355 83,9
Contato anterior com caso de TB 330 355 93,0
Contato anterior com caso de TB a menos de 01 ano 181 355 51,0
Fumantes 30 355 8,5

Características Profissionais da ESF

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A tabela 2 descreve os resultados dos resultados das associações, com 

a prova tuberculínica positiva entre os profissionais de saúde da ESF. A 

prevalência de tuberculose-infecção foi maior no sexo feminino. Em relação à 

idade, a mediana foi de 37 anos entre os profissionais com PT positiva. 
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Tabela 2: Resultados da análise dos fatores associados à PT positiva entres profissionais da ESF 
na AP 3.3 no município do RJ, no período de agosto a novembro de 2011 

                

n % n %
Sexo

Feminino 87 81,3 262 82,1
Masculino 20 18,7 57 17,9 0,95 (0,52 - 1,76)

Idade
<37 anos 52 48,6 178 56,3
≥37 anos 55 51,4 138 43,7

Acompanha casos de TB
Sim 34 34,7 85 28,1
Não 64 65,3 218 71,9 1,36 (0,81 - 2,27)

VD a casos de TB
Sim 34 73,9 75 56,4
Não 12 26,1 58 43,6 2,19 (1,00 - 5,05)

Uso de EPI
Sim 16 41,0 39 37,5
Não 23 59,0 65 62,5 1,16 (0,51 - 2,61)

PT (+) PT (-)
Fatores associados a TB-infecção RC IC

 

PT:Prova tuberculínica;TB: Tuberculose;VD:Visita domiciliar;EPI:equipamento de Proteção Individual;RC:razão de            

chances;IC:Intervalo de confiança; 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Quanto ao acompanhamento de casos de TB, à maioria dos 

profissionais não realizam, porém a maior parte destes realizam VD aos 

pacientes com TB (73,9%). 

 No que se refere ao uso de EPI, entre os profissionais com PT positiva, 

o não uso dos mesmos se destaca (59%) não utilizam. 

 

5.2  Caracterização das atividades de trabalho da população do estudo 

 
 O gráfico 1 mostra a forma como os profissionais  se distribuem 

segundo sua função/ocupação em relação a PT positiva. Observa-se que a 

maior parte dos profissionais (219) são Agentes comunitários de Saúde. A 

adesão dos profissionais médicos foi pouco representativa (10), não ocorrendo 

a PT positiva nesta categoria. 
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Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 1: Distribuição dos profissionais de saúde da ESF na AP 3.3 no município do 
RJ , no período de agosto a novembro de 2011, segundo o resultado da PT + 

 

A Tabela 3 apresenta a forma como os profissionais de saúde se 

distribuem segundo sua função/ocupação, relacionados às suas atividades de 

trabalho. Observa-se que a maior parte dos profissionais (39,7%), possui entre, 

6 à 12 meses de atuação na unidade de saúde, em que trabalham no 

momento, seguido dos profissionais que possuem mais de 12 meses de 

trabalho na unidade (33%).  

Em relação a exercerem outra atividade de trabalho concomitante 

apenas 16,6% dos profissionais possuem outra atividade de trabalho. 

Dos profissionais, 109 acompanham pacientes com TB e destes, 45,2 % 

acompanham no domicílio, 30,6% na UBS, e 24,2% acompanham os pacientes 

em ambos os espaços. 
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Tabela 3: Distribuição dos profissionais da ESF na Ap 3.3 no município do RJ, no período de 
agosto a setembro de 2011, segundo características referentes a sua função/ocupação 

 

Características relacionadas ao trabalho n %

Tempo de atuação na unidade
<06 meses 88 24,8
06-12 meses 141 39,7
>12meses 117 33,0

Atividade laboral em outra unidade concomitantemente
Sim 59 16,6
Não 272 76,6

Acompanha caso de TB
Sim 109 30,7
Não 15 4,2

Acompanhamento
No domicílio 56 45,2
Na unidade 38 30,6
Ambos 30 24,2

VD
Sim 98 89,9
Não 11 10,1

Uso de EPI
Sim 65 59,6
Não 44 40,4  

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à realização de visitas domiciliares (VD) aos pacientes com 

TB, 89,9% dos que responderam realizam VD a estes pacientes.  

No que se refere à utilização de EPI, 59,6% utilizam os equipamentos de 

proteção individual. 

 

5.3 Características das unidades/serviços em relação ao atendimento à 
TB 
 

O gráfico 2 mostra a distribuição dos profissionais segundo unidade de 

saúde, que participaram do estudo. Observa-se que a maior  participação foi no 
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CMS Sylvio Frederico Brauner , CMS E. Edma Valadão e CMS Alice Toledo 

Tibiriça. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico2: Distribuição dos profissionais de saúde da ESF na AP 3.3 no município do 
RJ , no período de agosto a novembro de 2011, segundo unidade de saúde 

 
 

A tabela 4 elucida as características das unidades/serviços em relação 

ao atendimento da tuberculose. Observa-se que as unidades do estudo 

possuem um total de 72 equipes de SF, estas com o número de funcionários 

oscilando entre 33 e 154 na unidade. 

Quanto ao número de consultórios para atendimento a média foi de 8, 

variando entre no mínimo de 3 e no máximo de 23 consultórios. Já em relação 

à presença de janelas nos consultórios, 46,7% possuem janelas, enquanto 

53,3% não possuem janelas. 
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Em relação à coleta de Baar (Exame Bacteriológico do Escarro), 100% 

das unidades realizam. Quanto ao fluxo para envio das amostras, 100% das 

unidades afirmam possuírem este fluxo. 

 

 
Tabela 4: Características das unidades com ESF na AP 3.3 no município do RJ, relacionadas ao 

atendimento à TB no período de agosto a novembro de 2011 

 
 

Número Total %

Nº de total de ESF/ Min: 03 Max: 08 72

Nº de total de funcionários / Min:33 Max: 154 1141

Média de consutórios destinados ao atendimento / Min: 03 Max: 23 8

Consultórios

com janela 7 15 46,70%

sem janela 8 15 53,30%

Coleta de BAAR (na unidade) 15 15 100,00%

Fluxo estabelecido para encaminhamento das amostras (BAAR) 15 15 100,00%

Atividades de busca/detecção de sintomáticos respiratórios 15 15 100,00%

Atividades educativas de prevenção de TB 15 15 100,00%

Disponibil idade de insumos de Proteção Individual/biossegurança 15 15 100,00%

sim 13 15 86,70%

não 2 15 13,30%

Tratamento Diretamente Observado (TDO)

na unidade 15 15 100,00%

no domicíl io 15 15 100,00%

Características
Unidade da ESF

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

As atividades de busca/detecção de sintomáticos respiratórios parecem 

ser muito praticadas, pois 100% das unidades realizam. Igualmente as 

atividades educativas de prevenção de TB, onde também 100% das unidades 

afirmam realizar. 

Referente à disponibilidade de equipamentos de proteção individual 

86,7% referem possuir, enquanto 13, 3% dizem não dispor dos mesmos, para 

utilização dos profissionais. 

Observa-se a oferta da realização do tratamento diretamente observado 

(TDO), tanto na unidade, quanto nos domicílios por 100% das unidades. 
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6. DISCUSSÃO 
 

6.1  Caracterização da população 
 

A tabela 1 mostra as características dos profissionais que participaram 

do estudo. Como se observa, a maior parte dos profissionais, foram do sexo 

feminino, assim como em outros estudos em diferentes locais (Oliveira et al, 

2007; Rodrigues et al, 2009; Moreira et al 2010). 

Na Atenção Primária, com a entrada dos Agentes Comunitários de 

Saúde, ainda mais mulheres entraram no campo de trabalho da saúde. E a 

diferença entre os gêneros continuou assim acentuada.  

Em relação a TB as incidências nos casos entre homens e mulheres, 

refletem que o sexo masculino possui maior risco de exposição e demora 

diagnóstica (WHO, 2009).  

Neste estudo, em relação à presença de tuberculose–infecção entre os 

profissionais de saúde, o sexo feminino apresentou  maior  prevalência de PT 

positiva. 

Com relação à faixa-etária, os profissionais do estudo, estão em sua 

maioria na faixa reprodutiva, com mediana de 35 anos, devendo considerar a 

variação do extremo de 18 anos e 84 anos. Em relação a PT positiva, 

observamos que a faixa etária é acima de 18 anos, demonstrando exposição 

recente no que se refere às atividades de trabalho.  

Quanto a distribuição dos profissionais segundo sua função/ocupação na 

unidade de saúde, de acordo com os dados, a grande maioria são Agentes 

Comunitários de Saúde, o que é esperado frente à grande expansão da ESF 

no município do RJ, que passou de 57 equipes de saúde da família em 2005 

(BRASIL, 2005), para 667 equipes em  dezembro 2011 (BRASIL, 2011b). Ainda 

devemos considerar que cada equipe é composta de no mínimo 6 ACS.  

A AP 3.3 no período do estudo contava com um significativo déficit de 

profissionais médicos, ocasionando equipes incompletas, o que pode estar 



51 

 

relacionado à baixa representatividade destes profissionais no estudo. No 

momento das 94 ESF, somente 57 (58,7%) se encontram completas, 

possuindo profissionais médicos na equipe, o que contribui para um melhor 

acesso e assistência aos pacientes de Tuberculose. Ao mesmo tempo amplia a 

exposição destes profissionais à doença. 

Dentre os 355 (83,3%) profissionais que realizaram a prova 

tuberculínica, esta foi positiva em 98 profissionais, o que corresponde a uma 

prevalência de (27,6%). 

A segunda prova tuberculínica foi realizada em 138 profissionais (51%), 

e apresentou booster positivo em (9/138) profissionais (6,5%). Foram avaliados 

efetivamente 236 profissionais.  

A prevalência da infecção tuberculosa, avaliada em dois tempos foi de 

45,3% de reatores, e segundo a função/ocupação as maiores prevalências 

foram verificadas nos Técnicos de enfermagem (34,1%), Técnico de Saúde 

Bucal (31,1%), ACS (28,7%), e Enfermeiros (22,8%).  

Em um estudo recente realizado por Oliveira et al (2011), entre 

trabalhadores da rede de atenção básica no sul do Brasil, foi verificado uma 

prevalência de  infecção tuberculosa de 26,7% , outros estudos como de em 

profissionais de saúde  de um hospital em Mato Grosso, foi obtido uma 

prevalência de 38,7% (Oliveira et al, 2007). Em outro estudo realizado por 

Rodrigues et al (2009), em Cachoeiro do Itapemirim, a prevalência de 

tuberculose-infecção entre agentes comunitários de saúde foi de 26,7%. 

Saleiro (2007) encontrou uma prevalência de prova tuberculínica positiva 

em 32,8% dos funcionários do serviço de Otorrinolaringologia de um hospital 

em Portugal. 

Maciel (2009) cita no seu estudo, que nos anos de 2002 e 2006 foi 

realizado uma pesquisa, onde foram identificados 25 profissionais de saúde 

nos casos de TB notificados, destes 32% eram técnicos de enfermagem. 

No presente estudo, a alta prevalência entre os técnicos de 

enfermagem, pode ser relacionada a esta categoria estar mais presente no 
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acolhimento dos pacientes nas unidades de saúde, e realizarem em alguns 

casos o TDO nos pacientes, realizando assim atividades que contribuem para 

exposição, como visto também no estudo de Saleiro (2007). 

A prevalência de infecção-tuberculosa estimada para a população das 

Américas é de 25%, exceto para o Canadá e Estados Unidos (WHO, 2009).   O 

resultado do presente estudo supera consideravelmente esta prevalência, este 

resultado pode estar relacionado, por se tratar de um estado e de uma área 

com altas incidências da doença. 

Um estudo realizado por Moreira et al (2010), mostra uma prevalência 

de 27,9% de teste tuberculínico positivo entre ACS. Neste estudo foi 

encontrado um resultado aproximado, porém superior (28,7%).  

Baussano (2010) mostra em seu estudo que a estimativa da taxa de 

incidência de tuberculose latente nos trabalhadores de saúde em países com 

incidências <50 casos/100.000 habitantes, como o Brasil é de 3,8%. Se for 

considerado que o município do Rio de Janeiro possui mais de 6 milhões de 

habitantes, como alguns países tais como Canadá, Dinamarca, Noruega, 

Finlândia , diferentemente destes com uma incidência de 110/100.000 hab, 

pode se  aplicar assim a estimativa apresentada pelo autor, para a incidência 

>100/100.000 habitantes, a qual é uma taxa de tuberculose latente nos 

trabalhadores de saúde de 8,4%. 

 Neste estudo foi observada uma taxa de efeito booster de 6,5%. No 

Brasil, estudos realizados no Rio de Janeiro demonstraram uma taxa de efeito  

booster variando de 5,8% a 8,4% (MUZZY DE SOUZA et al., 2000; KRITSKI et 

al ,2004). 

A vacinação em relação a BCG (Bacilo Calmette-Guérin) no Brasil, é 

obrigatória no 1º ano de vida, recomendada logo após o nascimento, o que 

reflete na maioria dos participantes do estudo apresentarem cicatriz vacinal 

(BRASIL,2010b). 
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6.2  Fatores relacionados ao trabalho e função 
 

Analisando a tabela 2, nota-se que o tempo de trabalho mostra maior 

risco entre os profissionais. Porém observa-se que, à maioria dos profissionais 

possuem apenas 12 meses ou menos de atuação na unidade, o que pode ser 

relacionado à recente expansão da ESF na AP 3.3 no município do RJ.  Ter 

outro trabalho concomitante não mostrou importância na avaliação. 

A expansão da oferta do tratamento para TB de forma descentralizada, e 

a realização de atividades sistemáticas de busca de sintomáticos respiratórios 

pelos profissionais das unidades de saúde (BRASIL, 2007), os colocam mais 

próximos dos casos de TB. A alta proporção de profissionais de saúde 

acompanhando pacientes com TB, a partir da expansão da cobertura da ESF, 

colabora para exposição desses profissionais a um grande risco de infecção 

tuberculosa. 

Em relação ao acompanhamento de pacientes com TB, foi apresentado 

um risco elevado de 36,2%, e se estes profissionais realizam VD o risco 

mostrou-se ainda mais aumentado. 

A VD faz parte das atribuições de todos os profissionais da ESF 

(BRASIL, 2011a), e isto inclui os pacientes com TB, porém nestes pacientes as 

VD devem mais intensificadas, devido a realização do TDO diário no domicílio 

destes pacientes. 

No que se refere ao uso dos equipamentos de proteção individual, fica 

um resultado preocupante, à medida que somente 59% dos profissionais 

utilizam, ficando uma parcela importante de profissionais sem o uso dos 

mesmos, ou seja, sem exercer suas atividades segundo as normas 

preconizadas de biossegurança.  

Maciel (2009) refere em se estudo, que se faz urgente que os 

trabalhadores de saúde se reconheçam como um grupo sujeito ao risco de 

infecção, tuberculosa, e assim monitorarem a implementação das ações de 

biossegurança nas unidades de saúde. 
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A implementação da testagem tuberculínica no exame admissional, e a 

realização periódica nos profissionais de saúde, se faz necessário para 

prevenção de novos casos de tuberculose. (FRANCO e ZANETTA, 2004). 

 

6.3 Fatores relacionados à unidade de trabalho 
 

Medidas ambientais, que se referem às unidades de saúde são 

extremamente importantes na prevenção do risco da tuberculose-infecção nos 

profissionais de saúde. Este estudo mostrou a presença nas unidades de no 

mínimo três equipes de SF. Vale lembrar que hoje no município do RJ temos 

unidades de saúde classificadas segundo o modelo, como tipo A, unidades 

onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família; tipo B, 

unidades mistas, onde somente parte do território é coberto pelo saúde da 

família; e tipo C, unidades onde ainda não possui equipe de saúde da família, 

mas com território de referência bem definido, sendo que nas unidades tipo B 

observa-se um maior número de funcionários. 

Segundo Franco e Zanetta (2004), o levantamento das características 

físicas das unidades, e o quantitativo de pacientes e profissionais circulantes 

são dados importantes para o planejamento das medidas de biossegurança. 

No que se refere aos consultórios, locais destinados ao atendimento, foi 

observado neste estudo, que a maioria não possui janelas (53,3%) , a qual  é 

considerada uma medida prevenção ambiental simples e barata, à medida que, 

ao atender pacientes com TB se faz necessário a remoção e diluição do ar por 

meio da ventilação através de janelas abertas para o exterior e outros meios de 

exaustão. Ainda é fato se considerar que a presença de janelas abertas nos 

consultórios permite a penetração da luz solar (FRANCO e ZANETTA). 

A importância da investigação precoce dos casos de TB pelos 

profissionais é evidenciada na redução da demora no diagnóstico e do início do 

tratamento. Neste estudo observou-se, a oferta do exame de baciloscopia 

(Baar), em 100% das unidades, com fluxo estabelecido para envio das 
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amostras, o que contribui para aceleração da resposta laboratorial para o 

diagnóstico (BRASIL, 2010b). 

O Ministério da Saúde preconiza que sejam realizadas atividades de 

busca e detecção de novos casos de TB, além do desenvolvimento de 

atividades educativas de prevenção de TB junto à população (BRASIL, 2010b), 

observa-se neste estudo que todas as unidades realizam ambas as atividades, 

colaborando assim para o diagnóstico precoce e a prevenção de novos casos 

de TB. 

Devido à descentralização do tratamento para as unidades básicas de 

saúde, estas devem estar preparadas para suprir seus profissionais com os 

insumos de proteção individual, motivo este de preocupação nas unidades de 

saúde deste estudo, pois se observou que 13,3% não dispõem dos mesmos 

para fornecimento aos seus profissionais.  

Normas de atendimento aos casos de TB devem estar disponíveis para 

os profissionais nas unidades, além de capacitações sobre a doença, e 

medidas de prevenção e controle, sobretudo na admissão do profissional na 

ESF. 

O tratamento para os pacientes com Tb deve ser realizado através do 

TDO (BRASIL, 2010b). A realização do TDO é uma prática em 100% das 

unidades, além também da oferta e realização do TDO no domicílio, o que 

contribui para maior exposição dos profissionais. 
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7. Considerações Finais 
 

O estudo mostrou que o rastreio tuberculínico em grupos específicos, 

como os profissionais de saúde, são extremamente importantes no 

conhecimento da situação de saúde dos profissionais, em relação à presença 

de infecção-tuberculosa.  Através deste estudo, foi possível observar que não 

somente os profissionais que atuam no âmbito hospitalar, como já mostrado 

em estudos anteriores, mas os profissionais que atuam nas unidades básicas 

de saúde, apresentam alta prevalência de tuberculose-infecção. 

Devido à recente incorporação do Controle da tuberculose na ESF 

(2004), existem poucos estudos sobre esta temática no Brasil, o que deve ser 

estimulado frente à importância da tuberculose como um problema de saúde 

pública no país.    

Dentre as atribuições de todos os profissionais integrantes da equipe de 

saúde da família, a visita domiciliar é comum a todos, diferenciando apenas a 

quantidade de turnos dedicados a esta atividade, colocando assim estes 

profissionais mais próximos da população susceptível, em relação aos 

profissionais que atuam em outras instituições de saúde. Foi verificado no 

estudo que a realização de visita domiciliar aos pacientes em 

acompanhamento no tratamento da tuberculose pelos profissionais, aumenta o 

risco de infecção-tuberculosa.  

Neste estudo pode ser verificado que os ACS estão entre os 

profissionais que apresentam um alto risco de tuberculose-infecção. Este grupo 

deve ter uma maior atenção, pois além de serem moradores da comunidade 

em que atuam, possuem como principal instrumento de trabalho a visita 

domiciliar. O acompanhamento a pacientes com tuberculose faz parte de suas 

funções, inclusive a realização do tratamento diretamente observado, 

reforçando a necessidade da implantação de medidas de biossegurança. 

Um dos pontos relevantes no município do Rio de janeiro a ser 

considerado, é a expansão da ESF, que para tal necessitou da construção de 
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novas unidades, e adequação ou não das já existentes, para assim receberem 

equipes de saúde da família.  

Neste estudo foi verificado que mais da metade das unidades não 

possuem janelas em seus consultórios, e que dentre elas estão às clínicas da 

família, unidades recém inauguradas. O que leva à possíveis questionamentos 

quanto ao planejamento de sua estrutura física, havendo o conhecimento das 

medidas de biossegurança, as quais devem ser praticadas em unidades 

básicas de saúde.  

Sendo o Rio de janeiro uma das principais capitais com alta incidência 

de casos de tuberculose, e a expansão da cobertura da ESF ter aumentado 

significativamente nesses últimos 3 anos, é certo que mais profissionais estão 

expostos ao risco de infecção tuberculosa. Este estudo reforça a necessidade 

da implementação de medidas de biossegurança nas unidades, as quais visam 

diminuir os riscos de se contrair a tuberculose-infecção. Estas devem ser de 

natureza administrativa, ambiental, e individual.   

Recomenda-se para a prevenção de novos casos de tuberculose entre 

os profissionais de saúde, que seja implementada, à testagem tuberculínica no 

exame admissional dos profissionais, e que o acompanhamento da viragem 

tuberculínica seja realizado periodicamente.  

É importante que todo profissional ao ser admitido na equipe de saúde 

da família possa ser capacitado para o acompanhamento dos casos de 

tuberculose, e para a importância da prática das medidas de biossegurança, 

contribuindo assim para diminuição do risco de infecção. 

As atividades de busca de sintomáticos respiratórios e atividades 

educativas de prevenção de tuberculose devem fazer parte das atividades 

cotidianas dos profissionais, visando à detecção e tratamento precoce dos 

casos, contribuindo para redução da transmissão. 

As unidades devem ser planejadas, levando em consideração o 

atendimento aos pacientes de tuberculose, visto a descentralização do 
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tratamento para as unidades básicas de saúde.  As mesmas devem sempre ter 

disponíveis os equipamentos de proteção individual para uso dos profissionais.  
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APÊNDICES 
APÊNDICE I 

Questionário da pesquisa de Tuberculose-infecção 

QUESTIONÁRIO |___|___|___| 

I. Identificação do questionário 
1. Data da entrevista |___|___|/|___|___|/|___|___| 2. Entrevistador (nome)      |___|___| 

3. Data da digitação  |___|___|/|___|___|/|___|___| 4. Digitador                         |___|___|                                               

 
II. Identificação / Informações sócio-demográficas 
5. Nome:  

6. Sexo  |___|   M   |___|   F 

7. Idade |___|___|   

8. Escolariedade (anos de  estudo) 

 |___|  menos de 1 ano |___|  1 a 3 anos   |___|  4 a 7 anos |___|  8 e +  anos de  estudo 

 9.   Renda (sal. mínimos)   |___| 1 a 2    |___|3 a5   |___| >5      

10.  Nesses últimos 3 anos você teve diagnostico de TB?  |___|  Sim |___| Não 

11.  Se sim, recebeu tratamento para TB?  |___|  Sim |___| Não 

12.  Por quanto tempo? ________________ 

13.  Já realizou PPD antes?   |___|  Sim |___| Não 

14.  Há quanto tempo? _________________ 

15.  Se sim qual o Resultado do PPD? __________________ 

            16.  Você recebeu vacina BCG no últimos 2 anos? |___|  Sim |___| Não 

            17.  Se sim, quando? ________________________ 

            17.1   Presença de cicatriz do BCG? |___|  Sim |___| Não 

            18. Presença de gravidez: |___|  Sim    |___| Não    |___| Não se aplica 

            19. Possui alguma doença imunossupressora?: |___|  Sim |___| Não 

            19.1  Se sim, qual:________________________________________________ 
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20. Quantos cômodos tem sua casa? |___| 

21. Quantas Pessoas, incluindo você, moram na sua casa? 

           |___|    1 – 3 |___|    4 – 6 |___|    Mais de 6 pessoas 

22. Há alguém em sua casa que: 

 Está tossindo por mais de 2 semanas? |___|     Sim |___|    Não 

 Tomou medicamento para TB no passado? |___|   Sim  |___|    Não 

23. Se sim, quanto tempo atrás? |___|  anos atrás  

24. Você já teve contato com alguém com tuberculose? |___|  Sim|___| Não        

24.1 Favor especificar:  

|___|   Amigo, parente. Ou outra pessoa do seu meio social. 

|___|  Paciente ou colega de trabalho na Unidade de Saúde.  

     25. Quando foi que você teve seu último contato com alguém com tuberculose? 

 |___|    < 1 ano |___|    1-2 anos |___|     2-3 anos    |___|     > 3 anos 

26. Você fuma? |___|  Sim |___|  Não 

26.1  Quantos maços por dia? |___||___| 

27. Faz uso de alguma droga ilícita? ? |___|  Sim |___|  Não 

           28. Se sim, qual?______________________________________ 
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III. Trabalho Atual/Concomitante 

29. Em qual unidade/local você está trabalhando?     

Tel:    

30. Qual sua função (ocupação) na Unidade de Saúde?     

31. Há quanto tempo você está trabalhando nesta unidade/local? 

 |___|   < 6 meses       |___|  6 meses – 1 ano    

   > 1 ano. Favor especificar o número de anos |___| 

      32.  Além desta unidade, você trabalha em outro local? |___|    Sim |___|    Não 

      33.  Em qual unidade/local você também trabalha?     

      34.  Há quanto tempo você está trabalhando nesta unidade/local? 

 |___|   < 6 meses       |___|  6 meses – 1 ano    

             |___|  > 1 ano. Favor especificar o número de anos |___|         

   

 

 

IV. Trabalho anterior 

35. Você mudou de unidade nos últimos anos? |___|    Sim |___|    Não 

35.1 Se você está trabalhando nesta(s) unidade/local por menos de 1 ano, em qual         

unidade/local você trabalhava antes?      
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V. Atribuições Atuais 

36.  Dentre suas atribuições, realiza visitas domiciliares |___| Sim   |___| Não 

37.  Conhece as medidas de biosegurança/proteção individual? 

           |___| Sim   |___| Não  

38. No momento acompanha pacientes com diagnóstico de TB? |___| Sim  |___| Não 

39. Onde é feito o acompanhamento? |___| UBS      |___| domicílio 

40. Faz visitas domiciliares a esses pacientes?  |___| Sim  |___| Não 

41. No acompanhamento, você utiliza equipamento de proteção individual?  

           |___| Sim  |___| Não 

 

 

VI. Aplicação da Prova Tuberculínica 

Resultados da Aplicação da prova tuberculínica 

Primeira testagem 

Data da aplicação: _____/______/_______ 

             Data da leitura: _______/_______/_______ 

Resultado enduração (mm) : ___________ 

Booster 

Data da aplicação: _____/______/_______ 

Data da leitura: _______/_______/_______ 

            Resultado enduração (mm) : ___________ 
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VII. Características da unidade/serviços 

 

Número de equipes da ESF: |___||___| 

Número total de funcionários: |___||___||___| 

Número de consultórios destinados a atendimento: |___||___| 

Os consultórios possuem janelas?     |___| Sim  |___| Não 

Realizam coleta de Baar na unidade?     |___| Sim  |___| Não 

Possui fluxo estabelecido para encaminhamento das amostras (Baar) ?  

|___| Sim|___| Não 

Realizam atividades de busca/detecção de sintomáticos respiratórios ?  

|___| Sim|___| Não 

Realizam atividades educativas de prevenção de tuberculose ?    |___| Sim  |___| Não 

Possuem disponíveis insumos de proteção/ individual/biosegurança ?  

 |___| Sim  |___| Não 

Realizam o  Tratamento Diretamente Observado (TDO) na unidade? |___| Sim  |___| Não 

Realizam o TDO no domicílio?     |___| Sim  |___| Não 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: “ Prevalência da Tuberculose-Infecção entre profissionais da Estratégia 
Saúde da Família no município do Rio de Janeiro”. 

Nome do  Pesquisador: Adriana Ferreira de Souza 

Nome do Orientador: Haroldo José de Matos 

O Sr(a) está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “ Prevalência da 
Tuberculose-infecção entre profissionais da Estratégia Saúde da Família no município do Rio 
de Janeiro “. 
Você foi selecionado por uma amostra aleatória, com um total de 210 participantes e sua 
participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar 
seu consentimento. 
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição  
Os objetivos deste estudo são: Estimar a prevalência de Tuberculose-Infecção entre os 
profissionais da Estratégia Saúde da Família na área programática de saúde 3.3 do município 
do Rio de Janeiro; Analisar os fatores associados a presença de tuberculose-infecção nos 
profissionais da Estratégia Saúde da família na área programática 3.3-RJ; Identificar e analisar 
as condições de vulnerabilidade dos profissionais de saúde da Estratégia  Saúde da Família 
em relação a Tuberculose. 

Procedimentos: 

Se você concordar em participar neste estudo: 
Você responderá primeiramente a um questionário padronizado que investigará aspectos 
inerentes ao seu perfil sócio-econômico, bem como se foi vacinado ou não pelo BCG;se já 
realizou o PPD ou não.  O questionário identificará fatores de risco que estão associados ao 
adoecimento por tuberculose.  Após será  realizado a Prova Tuberculínica (PPD) , inoculação 
intradérmica, na dose de 0,1ml ( 0,04mcg) de PPD-Rt 23 (purified proteín derivate), no terço 
médio da face anterior do braço esquerdo. Após ser aplicada, ocorre a formação de uma 
pápula de 7 a 8 mm de diâmetro. A leitura do resultado será feita na própria unidade, pelo 
profissional que fez a aplicação. porém se o resultado for negativo, ocorrerá uma segunda 
aplicação, no período de 2-3 semanas depois, para análise do efeito booster 
Local do Estudo 
Estes procedimentos serão realizados nas dependências da unidade de saúde e demorarão no 
máximo 30 minutos. 
 Riscos/Desconforto 
Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com 
Seres Humanos conforme resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF.  
Algumas das questões que constam do questionário podem ser  consideradas inapropriadas , e 
caso você ache necessário, poderá interromper a entrevista a qualquer momento. Não há 
riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo. A aplicação do PPD 
não causa dor, e não ocorre efeitos colaterais. 
Benefícios 
Os benefícios relacionados com a sua participação, se dará em seu conhecimento sobre a sua  
situação de saúde, no que diz respeito à resposta à Prova Tuberculínica(PPD), e a presença ou 
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não de Tuberculose-Infecção, contribuindo para a prevenção de novos casos deTB. 
  
Alternativas 
Se você decidir não participar neste estudo, não terá qualquer prejuízo 
profissional/institucional. 
Custos para os entrevistados 
Sua participação neste estudo não implicará em custos financeiros. Também não haverá 
nenhuma forma de pagamento pela sua participação. 
Confidenciabilidade dos dados. 
Está garantida a confidenciabilidade das informações que você fornecer. As informações serão 
codificadas e mantidas em  local reservado o tempo todo. Somente os pesquisadores terão 
acesso às informações e questionários. Os dados deste estudo poderão ser discutidos com 
pesquisadores de outras instituições, mas nenhuma identificação será fornecida. Você 
receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do 
pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 
agora ou a  qualquer momento. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo 
de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 
estudo. 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  

Pesquisador Principal :  Enfª Adriana Ferreira de Souza- Tel: 

30176100adrianafs20@yahoo.com.br 

Orientador: Haroldo José de Matos    Tel: 32316135 E-mail: haroldodematos@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa – SMSDC RJ Tel: 3971-1463 - Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 

710  Cidade Nova E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br 



71 

 

APÊNDICE III 

 

 

PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO - POP 

 

Versão n° 

01 

Data Emissão          Data de 
Vigência  

Agosto/2011            
Novembro/2011 

 

Pág. 1 de 
3 

 Assunto: POP- Aplicação de PPD  

1-Objetivo: 

Padronizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em termos da 

aplicação da  Prova tuberculínica – PPD na realização da pesquisa “Prevalência da 

Tuberculose-infecção entre os profissionais da Estratégia Saúde da família no 

município do Rio de Janeiro” 

2-Aplicação:  

Este POP aplica-se unicamente a coleta de dados da pesquisa  “Prevalência 

da Tuberculose-infecção entre os profissionais da Estratégia Saúde da família no 

município do Rio de Janeiro” 

3-Emissão/Revisão: 

Este POP foi: 

Emitido por -  Adriana Ferreira de Souza 

Revisado por - Haroldo José de Matos 

4-Divulgação dos dias e horários de aplicação: 

Será realizada uma visita prévia as unidades para apresentação da pesquisa e 

divulgação dos dias de aplicação. As aplicações  e leituras serão realizadas segundas, 

quintas e sextas de 9 às 12 horas, nos meses de agosto e novembro do ano de 2011. 
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5-População para aplicação: Profissionais de saúde das unidades de 

Estratégia Saúde da família da AP 3.3 ( amostra de  profissionais – médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas, 

técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal). Caso tenhamos alcançado a 

amostra e tenha mais profissionais para realizar o PPD, este será realizado, e 

descartado apenas para o estudo. 

6-Local de  realização da aplicação: Unidade de Saúde  com local reservado 

e identificado para a aplicação. Serão utilizados cartazes para identificar o local. 

7-Profissional responsável pela aplicação e leitura: uma enfermeira 

capacitada pelo MS, com certificado reconhecido e vasta experiência, com 

reconhecimento no PCT do município do RJ, na aplicação e leitura de PPD. 

 8-Material utilizado na aplicação: 

 Algodão. 

 Álcool a 70% 

 Seringa para injeção intradérmica de insulina 1 ml com agulha 

hipodérmica curta. 

 Régua milimétrica 

 Tuberculina PPD RT 23 SSI para Teste de Mantoux, 2 UT/0,1 ml (1 

UT corresponde a 0,02 mcg de tuberculina PPD RT 23). Frasco com 1,5 ml. 

Fabricante: Statens Serum Institut, 5 Artillerivej, 2300 Copenhagen S. 

Denmark. Distribuidor: Lisfarma Importação, Exportação e Comércio Ltda., R. 

Diana, 592 Cj. 52 S.Paulo – SP – Fone (0xx11) 3872 9911 ou 0800 12 9911 – 

CGC 68 132 950/0001-03. Registro no Min. Saúde número 10254380001. 

9-Armazenamento: As soluções de tuberculina serão armazenadas em 

ambiente refrigerado, de 2 a 8ºC e protegido da luz solar (validade de 6 meses, em 

geral). Não poderá congelar nem expor à luz solar direta. Será respeitada a validade 

constante do rótulo. Após uma ampola ter sido aberta, a sobra deve ser armazenada 

em ambiente refrigerado a 2 a 8ºC e ser utilizada no máximo em 24 horas. 

10-Transporte: Quando necessário a solução de tuberculina será transportada 

por meio veicular para o local de aplicação em caixa térmica, com termômetro para 

adequada proteção da solução. 
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11-Técnica de aplicação: será aplicado uma injeção   intradérmica de 0,1 ml 

de solução de tuberculina PPD-RT 23 ( Técnica de Mantoux), no terço médio da face 

anterior do antebraço esquerdo. A injeção do líquido produz uma  pequena área 

de limites precisos, pálida e de aspecto  pontilhado, como casca de laranja. 

12-Leitura do resultado: a leitura da prova tuberculínica será realizada pelo 

mesmo profissional que realizou a aplicação. A leitura será realizada 48 a 72 horas, 

podendo se estender a 96 horas após a aplicação, às segunda e sextas-feiras dos 

meses de agosto à novembro de 2011. O maior diâmetro transverso da área do 

endurado palpável será medido com régua milimetrada transparente, e o resultado, 

registrado em milímetros. Serão considerado os resultados positivos, aqueles com 

enduração maior ou igual a 10 mm. ( 10 mm de enduração), indicativo de infecção 

prévia pelo M. tuberculosis.  

13-Booster:  quando o resultado for  negativo (< 10 mm) será realizada nova 

PT 2-3 semanas após. O efeito booster será considerado caso a diferença de leitura 

seja superior a 6 mm e a segunda leitura seja de 10 mm ou mais de enduração 

14-Encaminhamentos: os profissionais que apresentarem resultado positivo 

serão encaminhados para realização de RX de tórax e  avaliação clínica para um 

médico clínico-geral de uma unidade de saúde da área, previamente agendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


