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1. RESUMO 

 A Biossegurança tem como objetivo evitar que o trabalhador tenha 

algum acidente em sua jornada de trabalho. Com isso esse trabalho abordara 

as principais terminologias empregadas em hospitais, hemocentros, 

universidades e laboratórios de analises clinicas. Esclarecer duvidas sobre os 

EPIs (equipamentos de proteção individual), proteção coletiva, os níveis de 

Biossegurança, as áreas e materiais de risco, sinalizações e o gerenciamento 

de resíduos. O objetivo deste trabalho é enfatizar a prevenção do trabalhador e 

de que forma pode-se evitar acidentes como medida profilática.  

 

2.  INTRODUÇÃO  

 Desde o final do século XX, a crescente unificação entre ciência, 

tecnologia, trabalho e cultura, criou novos campos de estudos, e assim 

começou a emergir o campo da biossegurança. (ALMEIDA; BESSA; ROCHA, 

2012) 

 Inicialmente o conceito biossegurança foi aplicado para indicar um 

conjunto de ações voltadas para a prevenção e minimização de riscos 

existentes em laboratórios, como a exposição ou liberação de agentes 

infecciosos, por isso é importante o ensino sobre biossegurança, não somente 

como um processo educativo, mas sim como um processo construtivo e 

transformador . (PEREIRA et al, 2012) 

 Nos dias de hoje a biossegurança integra objetos de diferentes áreas 

como a ecologia, epidemiologia, biotecnologia, bioética, sociologia, dentre 

outras e essa abrangência possibilita atender os desafios gerados pelas 

constantes mudanças “decorrentes das intervenções humanas sobre a 

natureza, mediadas pelos avanços científicos e tecnológicos”. (ALMEIDA; 

BESSA; ROCHA, 2012; ROCHA, 2012) 

 A biossegurança pode ser inserida em hospitais, laboratórios de análises 

clínicas, clínicas veterinárias, hemocentros, universidades, entre outros, porém 

a aplicação ocorre de forma diferenciada. (COSTA; COSTA, 2007) 

 Nos laboratórios de analises clinicas privados, a biossegurança esta 

bastante presente em todos os seus procedimentos, da coleta ate a analise. No 
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SUS, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde de 2006 aponta 

apara um total de 32.646 laboratorios de analises clinicas. Nesses locais, 

vinculados ao SUS,  a biossegurança esta diretamente relacionada as 

condições dos próprios estabelecimentos de saúde em que estão situados. 

(COSTA; COSTA, 2007). 

 O  principal  objetivo  da  biossegurança (que significa vida livre de 

perigos)  é  prevenir o  trabalhador  em sua jornada de trabalho, assistência e 

estudos, tendo como responsáveis pelos cuidados os administradores e claro 

que os próprios funcionários em questão que devem seguir as Boas Técnicas 

Microbiológicas e as Normas de Biossegurança. (BRASIL, 2005; BRASIL, 

2008).  

 

3. OBJETIVO 

 Este trabalho tem como objetivo enfatizar a prevenção do trabalhador e 

de que forma pode-se evitar acidentes no meio de trabalho como medida 

profilática. 

 

4. METODOLOGIA  

 Este trabalho é uma revisão bibliográfica, baseada em artigos científicos, 

livros e manuais. Os artigos foram pesquisados na base de dados Bireme e 

Scielo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO   

 A medicina laboratorial mudou bastante nos últimos anos. O avanço de 

tecnologias e a grande pressão sobre os custos se traduzem na máxima “fazer 

um numero maior de exames com menos equipamentos, pessoas, tempo, etc” 

(CAMPANA et al, 2011). 

 Os principais riscos que uma pessoa pode sofrer num laboratório são os 

físicos (barulho, temperatura, radiação), químicos (remédios, substancias 

tóxicas), biológicos (agentes infecciosos), psicológicos (stress), ergonômicos 

(postural) e os acidentes ( ex: queda). 
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 Devido aos riscos encontrados num laboratório podemos classificar a 

biossegurança em quatro tipos de acordo com a Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio) : NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4, que variam de acordo 

com o grau de concentração e complexidade do nível de proteção. (COSTA; 

COSTA, 2007). 

 O nivel de biossegurança de uma procedimento será determinado 

segundo o agente biológico de maior classe de risco envolvido, para que isso 

possa acontecer este agente devera passar uma avaliação do risco para 

estimar o nível de contenção (ANVISA, 2006). Como nível de Biossegurança 

temos: 

 

- Nível 1 de Biossegurança (NB-1);; 

 Laboratório de ensino básico, encontramos microorganismo de classe I 

de risco, normalmente não se encontra separado das dependências do edifício. 

Utiliza-se os Equipamentos de Proteção individual (EPI)  como barreira 

primaria. Como barreira secundaria podemos citar a estrutura laboratorial. O 

laboratório devera ter um aceso restrito ou limitado de acordo com os 

responsáveis, crianças e animais será será permitida a entrada, devera uma 

porta única, pias para lavar as mãos, janelas fechadas e com telas protetoras 

ou um sistema de ventilação. (ANVISA, 2006). 

 

- Nível 2 de Biossegurança (NB-2); 

 Laboratórios clínicos ou hospitais que envolvem em seu trabalho 

agentes de risco moderado para os profissionais e para o meio ambiente, 

agentes de causadores de doenças infecciosas (classe de risco II). Como 

barreira primaria podemos utilizar NB-1 mais o uso de cabines para trabalhar 

com agentes infecciosos. Como barreira secundaria onde entram as 

instalações podemos utilizar alem do NB-1, autoclave disponível para 

descontaminação no interior ou próxima do laboratório de modo a permitir a 

descontaminação de todo material antes do descarte, iluminação adequada, 

lava olhos, sistema de ar condicionado restrito. Este laboratório devera ser 
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separado do publico, terá acesso limitado durante os procedimentos alem dos 

funcionários terem um treinamento especifico. (ANVISA, 2006). 

 

- Nível 3 de Biossegurança (NB-3); 

 Laboratórios com altas concentrações de microorganismos de classe III, 

podendo causar doenças sistêmicas serias e letais.Como barreira primaria 

utilizamos o NB-2, capela de fluxo laminar, EPI respiratória (mascara com 

pressão negativa e com filtro HEPA). Como barreira secundaria alem de 

utilizarmos os NB-1, NB-2, NB-3, o laboratório devera ter porta dupla, 

escoamento de ar direcionado tendo de 10 a 12 trocas de ar por hora, o predio 

devera ser separado e/ou isolado. Cabe ao pesquisador principal a decisão de 

implementar essas modificações, comunicando-as a CIBio e CTNBio. O acesso 

do laboratório será controlado e menores de idade nao será permitida a 

entrada. (ANVISA, 2006). 

 

- Nivel 4 de Biossegurança (NB-4); 

 Laboratório de contenção máxima. Adequado ao manuseio de agentes 

infecciosos que possuam alto risco de infecção individual e de transmissão pelo 

ar  e sempre que o trabalho envolver organismos resultante do organismo 

receptor ou parental. Na barreira primaria utilizamos de todos NB, temos cabine 

de segurança e água para banho e produtos para descontaminação. E por fim 

na barreira secundaria alem de todos os NB, temos uma autoclave de dupla 

porta. O responsável técnico tem o controle do acesso ao laboratório. 

(ANVISA). 

 Alem dos NB temos os equipamentos de proteção individual (EPI) são 

regulamentados pela portaria 32/4 – NR-6 do Ministério do Trabalho de 

08/08/1978. São utilizados para minimizar exposição aos riscos ocupacionais e 

evitar possíveis acidentes nos laboratórios de pesquisa. Os principais 

equipamentos de proteção individual utilizados nos laboratórios são: mascaras, 

pipetador automático, pêra de borracha, luvas cirúrgicas, protetor facial, óculos 

de proteção, gorro, óculos de proteção, avental, sapatos e kevlar. 

(TEIXEIRA;VALLE, 2005). 
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 Como proteção coletiva os equipamentos tem como função de minimizar 

os danos e a exposição do trabalhador num determinado acidente, temos como 

exemplo o chuveiro de emergência , autoclave, garrafas com tampa de rosca, 

microincineradores de alça, lava olhos e a câmara de fluxo laminar. 

 Num laboratório ou qualquer outro comercio em questão as áreas de 

risco deverão estar sinalizadas, desta forma aumentará o nível de percepção 

do risco ao que o funcionário pode sofrer. Esta é uma medida profilática 

adotada em vários lugares, não somente em laboratórios. Existe a NBR 7500  

que é responsável pelo símbolo de risco biológico, onde devera estar em locais 

que manuseiam agentes de classe II de risco. A NBR 7500 é responsável pelos 

símbolos de segurança, que deveram estar em locais onde clientes podem ter 

algum risco.(TEIXEIRA;VALLE, 2005). 

 São classificadas as áreas, pelo risco de adquirir alguma infecção por 

procedimentos invasivos. (ABNT/NBR 14785,2002). Normalmente para maior 

esclarecimento da equipe, o laboratório tem um mapa, ou seja, essas áreas 

estão ilustradas, como: 

 

- área critica 

 Aquelas onde existe o risco aumentado de transmissão de infecção, 

onde realizam procedimentos de risco. Exemplo: áreas técnicas do laboratório 

clinico ou setor de lavagem e esterilização. 

 

- áreas semicriticas 

 São áreas ocupadas por pacientes que não precisam de cuidados 

intensivos ou de isolamento. Exemplo: enfermaria e ambulatórios 

 

- áreas não criticas  

 Ocupadas apenas por funcionários. Exemplo: administração  

 Alem das áreas acima citadas, os materiais utilizados também são 

classificados como : 

 

- materiais críticos  
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 Aqueles que penetram através da pele e mucosas, atingindo os tecidos 

subepiteliais, ate o sistema vascular, bem como todos os que estejam 

diretamente conectados com este sistema. Exemplo: agulha, lamina de bisturi, 

material cirurgico. 

 

- materiais semicriticos  

 Aqueles que entram em contato com a pele não integra ou com mucosas 

integras. Exemplo: especulo vaginal, instrumento odontológico. 

 

- materiais não críticos  

 Aqueles que entram em contato direto com a pele integra. Exemplo: 

termômetro, cadeira, maca, etc. 

 

Radiação  

 Segundo Santos, 2005 as radiações trazem benefícios aos seres 

humanos quando empregadas corretamente, porem se utilizarmos de forma 

incorreta podem provocar danos a saúde. O objetivo da proteção radiológica 

deve-se levar em consideração as características da dose da radiação 

recebida, os tipos de exposição, a forma físico-quimica apresentada pelo 

radionuclideo, os efeitos biológicos das radiações nas células e os efeitos das 

radiações no organismo. 

 

Prevenção de incêndio 

 Devem existir extintores portáteis bem distribuídos, de acordo com a 

legislação, para cobrir quaisquer tipos de materiais (combustível ou inflmavel). 

(ABNT/NBR 14785,2002). 

 O laboratorio devera fornecer treinamentos contra incêndio para toda 

sua equipe. Devera ter pelo menos duas saídas de emergência. 

 

Terminologia 

 Neste item serão diferenciados e explicados os termos utilizados para 

inibir, destruir e eliminar microorganismos. Temos: 
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- Métodos de desinfecção  

 Tem como objetivo eliminar e/ou destruir microrganismos presentes em 

nossa pele, objetos, superfícies e tecidos em geral. 

 

- Limpeza  

 É a remoção mecânica da sujidade visando a remoção de resíduos 

orgânicos em superfícies e objetos. Normalmente utiliza-se detergente 

enzimático. 

 

- Desinfecção  

 Processo físico ou químico que elimina as formas vegetativas de  

microrganismos presentes em objetos inanimados, porem não destroem os 

esporulados. 

 

- Esterilização   

 É um processo físico ou químico onde são eliminados todas as formas 

microbianas, inclusive os esporulados. 

 

- Descontaminação   

 É o processo de eliminação parcial ou total de microorganismos 

patogênicos das superfícies ou objetos. 

 

- Anti-sepsia  

 É o procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de 

substancias microbiocidas de uso na pele ou mucosa 

 

- Assepsia  

 É o conjunto métodos para impedir que em determinado local, superfície 

ou equipamento possa ser contaminado. 

 

Gerenciamento de resíduos  
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 Segundo a RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) ANVISA n°306 o 

posto de coleta e/ou laboratório clinico devera ter um Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) atendendo os requisitos, pois 

sempre que houver uma fiscalização, a mesma ira solicitar. Alem disso a RDC/ 

ANVISA N °306 classifica os resíduos em cinco grupos:  

 

- Grupo A: Resíduos com alto risco biológico infectante. Exemplo: Bolsas de 

sangue. Esses tipos de resíduos normalmente usa-se a autoclavagem para sua 

desinfecção e/ou encaminhadas para um aterro licenciado. 

 

- Grupo B: Resíduos químicos que podem causar risco ao meio ambiente e 

saúde. Exemplo: reagentes para laboratório. Esses tipos de resíduos 

normalmente são reciclados, tratados ou reciclados. 

 

- Grupo C: Resíduos radioativos. Esses tipos de resíduos não são reutilizados, 

normalmente separados e blindados e encaminhados ao órgão responsável. O 

transporte desses matérias deverão ter uma orientação previa da CNEN 

(Conselho Nacional de Energia Nuclear). 

 

- Grupo D: Resíduos comuns. Normalmente são tratados e reciclados. 

 

- Grupo E: Resíduos perfuro cortantes. Exemplo: Agulhas. Esses resíduos 

normalmente desinfectados e reciclados. 

 

6.RESULTADOS  

 Tendo em conta os avanços da Biossegurança, ainda existem falhas de 

como as informações são passadas aos colaboradores, sendo  por falta de um 

feed back, falta de informações ou ate mesmo o desconhecer do assunto. 

 O intuito desta referência, foi direcionar o trabalhador a evitar acidentes 

em seu meio de trabalho, tendo em conta que a Biossegurança também parte 

do princípio de política e ética para a qualidade de uma empresa. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto, a liderança em participação com os seus funcionários e uma 

boa dose de conhecimento, ajuda como medida profilática a evitar certos tipos 

acidentes e as boas praticas a serem disseminadas no dia a dia. Desta forma 

alcançando um nível satisfatório de segurança no trabalho em saúde. 
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