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Introdução
A Tuberculose (TB) é uma doença altamente

contagiosa que atinge sobretudo idosos e pessoas com
maior vulnerabilidade, embora afecte, também, a
população activa, em particular os mais expostos como
os profissionais de saúde. A sua transmissão é
potenciada por factores demográficos pelo
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potenciada por factores demográficos, pelo
aparecimento de formas resistentes à medicação
habitual e pela associação à infecção por Vírus da
Imunodeficiência Humana (VIH).

O SSO iniciou o Programa de Prevenção e Controlo do
Risco de Tuberculose nos profissionais do Hospital em
Abril de 1996 (2500 profissionais) com a disponibilização
do rastreio activo, através da aplicação do teste de
tuberculina e radiografia do tórax. O programa é
efectuado em diferentes estadios do ciclo profissional,
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ao nível da admissão de novos profissionais, vigilância
periódica e em casos de contacto identificado. Em
situação de viragem tuberculínica (aumento
relativamente ao resultado prévio em 10 mm, nos últimos
2 anos), os profissionais são referenciados ao Centro de
Diagnóstico Pneumológico (Praça do Chile e Cais do
Sodré) para avaliação e possível instituição de
terapêutica anti bacilar, em caso de tuberculose infecção
ou tuberculose doença.

Rastreio Activo no CHL/Hospital S. José
Teste de Tuberculina;
RX;
História vacinal;

AdmissãoAdmissão

1 2 3

Administração intradérmica 0,1 ml de 2 U.T. Derivado 
Proteico Purificado (PPD-RT 23 SSI) 

ObjectivosObjectivos

Teste de tuberculina no momento do
contacto;

6ª - 12ª semana (teste de Tuberculina e
RX tórax).

Contacto com Contacto com 
casos  TBcasos  TB

Serviços com maior risco de exposição:
< 6 (semestral/RX)
6 – 20 (anual/RX)
> 20 (RX)

Serviços não prestadores de cuidados:
2 em 2 anos

Acompanhamento Acompanhamento 
PeriódicoPeriódico

História vacinal;

Rastreio activo e caracterização da imunidade à
tuberculina no início da actividade e periodicamente
conforme o nível de risco, tarefas e do sector;

Caracterização do nível de risco de exposição
profissional por tarefa, actividade e sector;

Rastreio activo dos profissionais pós exposição )
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Rastreio activo dos profissionais pós exposição
ocupacional, domiciliar ou outro;

Rastreio passivo dos profissionais com
sintomatologia;

Monitorização e controlo da qualidade do ar nos locais
de maior risco de transmissão da doença;

Definição do equipamento de protecção individual
específico do risco das tarefas perigosas e de
profissionais com predisposição ou vulnerabilidade;

Respirador de partículas P2
(EN149:2001)

Eficácia filtragem >92%

Motivo para realização do 
Teste de Tuberculina (n= 342)

Viragem Tuberculínica por Motivo
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Informação, formação e treino do risco de TB e
medidas de protecção;

Análise, tratamento de dados e investigação
epidemiológica do risco de TB em meio hospitalar,
medidas de prevenção, divulgação à organização.
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* Centro Nacional Protecção Contra Riscos * Centro Nacional Protecção Contra Riscos 
Profissionais (CNPCRP)Profissionais (CNPCRP)
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