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1. RESUMO: A temática deste trabalho é a Biossegurança, centro de discussões 

entre os pesquisadores brasileiros, não apenas para fins biológicos, mais também 

para controle e produção de organismos modificados (VALLE, et al. 2012). 

Intensificar as pesquisas e estudos focados na Biossegurança é uma medida que 

poderá diminuir agravos e garantir maior segurança no ambiente de trabalho 

(BRAND, FONTANA, 2014). 

2. INTRODUÇÃO: Os profissionais da área da saúde, pelo ambiente hospitalar 

estão mais expostos a diversos riscos durante a jornada de trabalho, principalmente 

os riscos ocupacionais, físico, químico, ergonômico e biológico, pelo principal fator 

de exposição direta (ALMEIDA, et al. 2009). 

A Enfermagem é a principal profissão com grande número de profissionais 

acometidos por acidentes biológicos, pelo motivo de ter contato direto na assistência 

ao paciente e pela realização de procedimentos com grande risco de contaminação 

(ALMEIDA, et al. 2009) 

A biossegurança integra a segurança do trabalho e preocupam-se com a presença 

dos fatores de risco aos qual o trabalhador estará exposto, alguns destes invisíveis. 

Segundo a portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os riscos 

ocupacionais são classificados em: químico, biológico, ergonômico, mecânico e 

físico. Déficit de conhecimento e não adesão ao uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) pode significar risco apara a saúde do indivíduo, seja trabalhador ou 

usuário (BRAND, FONTANA, 2014). 

3. OBJETIVO: Pesquisar quais são os cuidados para prevenção de riscos biológicos 

para a equipe de enfermagem em ambiente hospitalar. 

4. METODOLOGIA: O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi a 

pesquisa bibliográfica. O material pesquisado foi constituído de artigos de revistas 

científicas. O levantamento bibliográfico foi consultado na biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e a base de dados informatizada: SciELO ( Scientific Eletronic Library 

Online). A busca foi retrospectiva limitando-se aos artigos científicos publicados 

entre 2006 a 2016, com o uso dos descritores: acidentes de trabalho, riscos 

ocupacionais, saúde ocupacional, enfermagem ocupacional, riscos biológicos e 

biossegurança. Foi localizado um total de 79 artigos científicos. Como critérios de 

inclusão para a seleção do material pesquisado foram considerados os materiais 



 
 

publicados em língua portuguesa, na íntegra, escritos por profissionais da saúde e 

que contemplam os objetivos da pesquisa. Foram excluídos os materiais duplicados. 

A partir dos critérios acima citados foram selecionados: 15 artigos científico e 2 

documentos oficiais. 

5. DESENVOLVIMENTO: A equipe de enfermagem tem muitos fatores de riscos 

ocupacionais no ambiente hospitalar pelo fato de ser exposta diretamente durante 

toda a sua jornada de trabalho. A Norma Regulamentado 32 (NR 32) aborda os 

riscos ocupacionais. Dentre esse se encontra o risco biológicos, nas quais ocorrem 

pelo contato direto ou indireto com os fluidos biológicos. Este estudo visa subsidiar a 

equipe de enfermagem na prevenção de contaminação com fluidos biológicos, 

garantindo a segurança da equipe e do paciente. 

Os principais acidentes com secreções, com mucosas e perfurocortante, são os 

mais comuns entre os trabalhadores de enfermagem (GALLAS, FONTANA, 2010). 

Quando ocorre um acidente de trabalho com material biológico, o trabalhador deverá 

procurar um atendimento clinico adequado dentre o prazo de no máximo duas horas 

para se avaliar o risco de soro conversão por Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV), Vírus Hepatite B (HBV) e Vírus Hepatite C (HCV) e para que sejam tomadas 

as devidas providencias e feitas orientações (PIMENTA et al. 2013).  

6. RESULTADOS PARCIAIS: Existem várias formas de prevenção que podem ser 

utilizadas para impedir a contaminação por fluidos biológicos, que frequentemente, 

são negligenciadas pela equipe de enfermagem. As medidas que podem ser 

adotadas para a prevenção da equipe de enfermagem quando se trata de risco 

biológico são: 

 Reconhecimento dos riscos de cada setor hospitalar pode trazer para a 

equipe. É de suma importância para conseguir adotar medidas de seguranças 

adequadas para as equipes de cada setor (MACHADO, 2013). 

 Higienização das mãos é instruída que seja realizada antes e após os 

procedimentos, contatos com pacientes e manipulação de medicações, pois as 

mãos são umas das principais portas de entrada de contaminações, por possuir 

milhares de microrganismos que transmitem os agentes microbianos pelo contato 

indireto (superfície ou objetos contaminados) e pelo contato direto (pele com pele). 

(MACHADO, 2013). 



 
 

 Utilização de EPI’S, sua função é ser uma barreira de proteção, para impedir 

o contato direto dos fluidos biológicos com a pele, sua utilização deve ser em todas 

as situações de risco para o profissional (MACHADO, 2013). 

 Descartes adequados de matérias contaminados, sendo parte importante da 

prevenção o descarte correto dos itens de roupa e resíduos e de matérias 

perfurocortante, devem ser instruídos, a toda equipe (MACHADO, 2013). 

 Imunização, segundo a NR 32, todos os profissionais da saúde tem direito a 

gratuidade na imunização contra hepatite B, tétano e difteria (MACHADO, 2013). 
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