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Objetivos 

 

 

     Colaborar para a redução dos acidentes biológicos e a 

prevenção das infecções adquiridas no ambiente profissional. 

     Proteção da amostra 

     Melhoria na qualidade do serviço prestado 

 



Definição 

     Biossegurança: “ Conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes a atividades de 

pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços, riscos que podem comprometer a saúde do 

homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos.” 

     

     Riscos biológicos: caracterizados pela presença de        

microorganismos capazes de causar doenças ao homem. 

     

     Boas Práticas laboratoriais: conjuntos de normas que dizem 

respeito à organização e às condições sob as quais os estudos em 

laboratório e/ou campo são planejados, realizados, monitorados, 

registrados e relatados. 



Agentes Biológicos 

Fonte de exposição: pessoas, animais, objetos ou substâncias que 

abrigam agentes biológicos, a partir dos quais torna-se possível a 

transmissão a um hospedeiro ou a um reservatório. 

Reservatório: pessoa, animal, objeto ou substancia na qual um agente 

biologico pode persistir, manter sua viabilidade, crescer ou 

multiplicar-se, de modo a poder ser transmitido a um hospedeiro. 



Vias de transmissão 

Percurso feito pelo agente biológico a partir de exposição até o 

hospedeiro. 

 

Formas: 

1. Direta – transmissão agente biológico sem a interdição de 

veículos e vetores. Ex transmissão aérea por bioaerossóis, los ou 

transmissão por gotícula e contato com a mucosa dos olhos; 

2. Indireta – transmissão do agente biológico por meio de veículos 

ou vetores. Ex: transmissão por meio de mãos, perfurocortantes, 

luvas, roupas, instrumentos, vetores água, alimentos e 

superficies. 

 



Vias de entrada 

São os tecidos ou órgãos por onde um agente penetra em um 

organismo, podendo ocasionar uma doença. A entrada pode ser por 

via cutânea, parenteral, por contato direto com as mucosas, por via 

respiratória e por via oral. 

 



Vias de Infecção 

1. Inalação: ao retira a agulha da seringa 

2. Ingestão : respingos na boca, comendo em local de trabalho, etc 

3. Inoculação: agulhas seringas, vidros quebrados, objetos 

cortantes em geral 

4. Contato com pele não integra ou mucosa: expondo a pele 

contaminados, trabalhando em superficies contaminadas 



Transmissibilidade, patogenicidade  

e virulência do agente 

trasmissibilidade: capacidade de trasnmissão de um 

agente a um hospedeiro. 

Patogeniciade: capacidade de causar doença a um 

hospedeiro suscetível. 

Virulência:  é o grau de agressividade de um agente 

biológico, relaciona-se à capacidade de o agente invadir, 

manter-se e proliferar, superar as defesas e, em alguns 

casos, produzir toxinas. 

 



Medida de Controle de risco na fonte 

1. Redução e contato dos trabalhadores da saúde bem como 

daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 

saúde com pacientes fontes; 

2. Afastamento temporário dos trabalhadores do serviço de saúde, 

bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 

assistência com possibilidade de transmitir agentes biológicos; 

3. Eliminação das plantas presentes no ambiente de trabalho; 

4. Eliminação de outras fontes e reservatórios, não permitindo o 

acumulo de resíduos e higienização, substituição ou descarte de 

equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais 

contaminados; 



     5. Restrição do acesso de visitantes e terceiros que possam 

representar fonte de exposição. 

 

6. manutenção do agente restrito á fonte de exposição ou  ao seu 

ambiente imediato, por meio do uso de sistemas fechados e 

recipientes fechados, enclausura mento, ventilação local exautora, 

cabines de segurança biológica, segregação de materiais e 

residuos, dispositivos de segurança em perfuro cortantes e 

recipientes adequados para descarte destes perfuro cortantes. 

              Medida de Controle de risco na fonte 



Medida de controle de risco na  

trajetória entre a fonte de exposição  

hospedeiro e o receptor ou hospedeiro. 

1. Planejamento e implantação dos processos e procedimentos de 

recepção, manipulação e transporte de materiais visando a 

redução de exposição dos agentes; 

2. Planejamento do fluxo de pessoas de forma a reduzir a 

possibilidade de exposição 

3. Redução da concentração do agente no ambiente: isolamento de 

pacientes, definição de enfermarias para pacientes com a mesma 

doença, concepção de ambientes com pressão negativa, 

instalação de ventilação geral diluidora; 

4. Realização de procedimentos de higienização e desinfecção do 

ambiente, dos materiais e dos equipamentos; 

 



5. Realização de procedimentos de higienização e 

desinfecção das  vestimentas; 

6. Implantação do gerenciamento de residuos e do controle 

integrado de pragas e vetores 

 

Medida de controle de risco na  

trajetória entre a fonte de exposição  

hospedeiro e o receptor ou hospedeiro. 



Medidas de proteção individual 

1. Proteção das vias de entrada do organismo ( por meio do uso de 

Equipamentos de Proteção individual – EPIs): respiratória, pele e 

mucosa; 

2. Implementação de medidas de proteção especifica e adaptadas 

aos trabalhadores do serviço de saúde, bem como aqueles que 

exercem atividades de promoção a assistência a saúde com 

maior suscetibilidade: gestantes,trabalhados alérgicos, 

portadores de doenças crônicas. 



               Medidas Preventivas – precaução padrão 

Submeter-se à vacinação preconizada 

Colocar material perfurocortante (agulha, lâmina) em recipiente 

apropriado. 

Usar sempre Equipamentos de Proteção individual 

Lavagens das mãos ao retirar luvas após procedimentos 

Limpeza das áreas com respingos de sangue e outros materiais 

biológicos com hipoclorito de sódio 

Utilização somente de pipetas mecânicas em laboratórios 

Transporte d material contaminados em embalagens resistentes 



 

Equipamentos de proteção Individuais – EPI 

Avental 

Luvas 

Outros equipamentos : óculos, máscara, avental cirurgico, avental 

impermeável, sapatilha descartável, macacões de tecido e 

impermeáveis, uniforme de algodão (calça e blusa), gorros 

descartáveis, luvas (borracha, algodão e descartáveis), 

dispositivos de pipetagem, dosímetro para radiação ionizante. 

 

 

Barreiras primárias 

 



            Equipamentos de Barreira Coletiva 

 

1. Cabines de Segurança Biológica: usadas para evitar fuga de 

aerossóis para o ambiente: Classe I, Classe II e Classe III. 

2. Filtro HEPA ( High Eficiency Particulate Air):  tem capacidade de 

filtrar partículas com eficiência igual ou maior que 99,99%. 

3. Luz Ultra Violeta: são lâmpadas germicidas , cujo comprimento 

de onda é de 240nm. Seu uso em cabine biológica não deve 

exceder a 15 minutos. O tempo médio de uso é de 3000 horas. 

4. Fluxo laminar: Serve somente para proteção do produto não é 

aconselhável seu uso para trabalho com riscos químico e 

biológico. É indicado para testes de esterilidade, preparo de meio 

de cultura  e acondicionamento em meio estéril. 

 



Cabine de Segurança I 
Cabine de Segurança II 



                           Cabine de segurança III 



Fluxo Laminar 



 



 

Lampada UV 



Descontaminação da Cabine 
 

 

      A descontaminação deve ser realizada quando o filtro absoluto HEPA é 
trocado, quando há derramamento de agentes de risco biológico no interior 
da cabine ou descontaminação periódica mensal e/ou quinzenal, 
principalmente, quando houver muitas manipulações com diferentes 
gêneros de microrganismo de risco biológico Classe 2 e 3. 

 

 

     O método mais difundido de descontaminação é a despolimerização do 

Paraformaldeído pelo calor que gera o gás Formaldeído.  

 

 

 
 
 

 



Descontaminação da Cabine 

1- Calcular o volume da cabine (largura x altura x profundidade = Pé 
cúbico). 
 
2- Multiplicar o volume (Pé cúbico) por 0,25 ou 0,3 para determinar 
em gramas o peso requerido do Paraformaldeído.  
 
3- Elevar a umidade relativa da cabine até pelo menos 60% (utilizar 
Beaker com água sobre uma placa aquecedora) 
 
4- Colocar o Paraformaldeído pesado (gramas necessárias) em 
aquecedor elétrico com timer (frigideira elétrica ou suporte de 
cafeteira elétrica).  
 
 



Descontaminação da Cabine 

5- Selar a cabine com plástico verificando todas as 
entradas e saídas, caso a CSB tenha dutos, selar os 

dutos de saída.  
6- Ligar o equipamento de aquecimento (frigideira ou outro 
dispositivo elétrico). 
 
7- Após 25% da despolimerização do Paraformaldeído ligar a 
cabine por 5 a 10 segundos para dissipar o gás Formaldeído 
através da cabine e filtro HEPA.  
 
8- Repetir a operação n.7 com 50, 75 e 100 % da despolimerizaço 
do Paraformaldeído.  
 
9- Deixar os vapores do gás Formaldeído agir na cabine por 1 hora.  
 
 



Descontaminação da Cabine 

10- No caso de M. tuberculosis , H. capsulatum ou fungos 
sistêmicos deixar agir por 2 horas ou mais. 
 
11- Para neutralizar o gás Formaldeído usar a mesma quantidade 
de NH4HCO3, ligar o equipamento de aquecimento e o ventilador 
da cabine até o NH4HCO3 ser dissipado. 
 
12- Deixar a cabine ligada pelo menos 1 hora antes de abrir os 
selos deixando o ar circular. (o Formaldeído é explosivo quando 
misturado com o ar entre 7 a 73% por volume, mas não alcança 
estas concentrações com a descontaminação padrão descrita). 

 



Conclusão 

 

“ Nós profissionais da Saúde não devemos só nos 

preocupar com a integridade de Amostra, mas também 

devemos nos preocupar com a nossa  Saúde, utilizando 

os mecanismos corretos de prevenção” 

Ana Marina Martins de Lima 
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