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RESUMO

A tuberculose (TB) é um importante e negligenciado problema de saúde pública. Os profissionais de saúde têm sido descritos como população 
especialmente exposta ao risco de infecção e adoecimento pela TB quando em contato com indivíduos acometidos pela doença. O objetivo deste 
estudo foi descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos de TB em profissionais de saúde, notificados em um hospital geral no município do 
Rio de Janeiro, no período de  2007 a 2019. Foi realizado estudo descritivo a partir da base de dados do SINAN Net local e do SINAN Rio; os dados 
foram complementados com informações obtidas a partir de revisão das fichas de investigação arquivadas localmente. Foram realizadas análises 
de consistência e completude; foi utilizado o EpiInfo7 para análise. Para fins deste estudo, foram incluídos todos os profissionais de saúde e 
outros profissionais que exerçam atividade laboral em unidades de assistência à saúde, independentemente de sua formação; foram incluídos 
profissionais do hospital e de outros locais de assistência. No período de 2007 a 2019, foram notificados 55 casos de TB em profissionais de 
saúde, sendo 2 descartados da análise por mudança de diagnóstico; dessa forma este estudo considerou o total de 53 casos. Em relação às 
variáveis sociodemográficas, destacaram-se os seguintes resultados: 31 eram do sexo feminino (58,5%) e 22 do sexo masculino (41,5%); as idades 
variaram de 21 a 71 anos, com média = 45 anos (DP±14,76); 27 profissionais foram registrados como brancos (50,9%) e 21 como pretos ou pardos 
(39,6%), restante sem informação sobre raça/cor; 26 tinham nível superior completo (49,1%), 16 ensino médio completo (30,2%) e 4 ensino 
fundamental completo (7,6%), refletindo as categorias funcionais mais notificadas; 35 profissionais eram residentes do município do Rio de 
Janeiro (66,0%); 8 da Baixada Fluminense (15,1%); 6 de Niterói (11,3%); 4 de outros municípios do estado (7,6%). Quanto às categorias 
profissionais: 19 eram auxiliares/técnicos de enfermagem (35,9%); 17 médicos (32,1%); 7 enfermeiros (13,2%); 10 de outras profissões (18,9%). A 
comorbidade mais frequente foi a infecção pelo HIV (11; 20,8%), seguida pela hipertensão arterial (5; 9,4%). As formas clínicas apresentadas 
foram: pulmonar isolada (29; 54,7%); extrapulmonar (10; 18,9%) e pulmonar com extrapulmonar associada (14; 26,4%). Ao todo, 27 casos foram 
confirmados laboratorialmente (50,9%), enquanto 26 iniciaram esquema tuberculostático empiricamente (49,1%). Quanto à situação de 
encerramento, encontramos: cura (23; 43,4%); transferência (10; 18,9%); óbitos por TB (4; 7,6%); abandono do tratamento (1; 1,9%); sem 
informação (15; 28,3%). Em relação à unidade de origem do profissional: 30 eram funcionários do hospital onde foi realizada a pesquisa (56,6%); 
15 eram de outras unidades (28,3%); sobre 8 deles não havia esta informação (15,1%). Dentre os casos notificados em profissionais do hospital: 
14 médicos (46,7%), 8 auxiliares/técnicos de enfermagem (26,7%), 5 enfermeiros (16,7%) e 3 outras profissões (10,0%). Em relação à forma, 18 
apresentaram a forma pulmonar isolada (60,0%); 3 extrapulmonar (10,0%); 9 pulmonar com extrapulmonar associada (30,0%). Nenhum dos 
profissionais com infecção pelo HIV era do hospital porém, destes, 11 não foram testados. Em relação à situação de encerramento: cura (16; 
53,3%), abandono (1; 3,3%) e óbito por TB (1; 3,3%). No ano de 2019 foram identificados 2 casos de TB em profissionais do Centro de Diagnóstico 
Endoscópico, configurando o que foi notificado como surto intra-hospitalar. Traçar este perfil clínico-epidemiológico é fundamental para o 
direcionamento de estratégias de prevenção, como busca ativa de sintomáticos respiratórios, monitoramento e orientação a estes pacientes. 
Para isto, é fundamental que se amplie as discussões sobre biossegurança, desde a gestão até o nível da atenção, para que os profissionais 
tenham consciência sobre seu papel na interrupção da cadeia de transmissão hospitalar da TB.
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