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BIOSSEGURANÇA

Definição:  conjunto de ações voltadas para prevenir e/ou minimizar 
os riscos inerentes às áreas consideradas de saúde pela Resolução 
287/98 do Conselho Nacional de Saúde.

Nas ações relacionadas à área de saúde representa um conjunto de 
princípios, estratégias, diretrizes, procedimentos e saberes que 
contribui para a segurança dos indivíduos e para a qualidade dos 
serviços.  

Relaciona-se diretamente as inúmeras atividades associadas às 
novas tecnologias químicas, radioativas e geneticamente, áreas bio
tecnológicas.



BIOSSEGURANÇA

 O que entendemos por RISCO?

 Fatores componentes do RISCO: 

l   AMEAÇA (Perigo/Fonte geradora)

l   VULNERABILIDADE



EPISTEMIOLOGIA DOS ACIDENTES

     http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/tipos_de_riscos.html,
acessado em 05/05/14

 Tipos de risco:

 Ergonômicos : Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas 
do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco 
ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, 
repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc.

 Riscos de Acidentes : Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação 
vulnerável e possa afetar sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico. São exemplos 
de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de 
incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, etc.

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/tipos_de_riscos.html


EPISTEMIOLOGIA DOS ACIDENTES

 Físicos : Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que 
possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, calor, frio, pressão, umidade, 
radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração, etc.

 Biológicos : Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou 
produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas 
de poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da 
atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele 
ou por ingestão.

Químicos : Consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, 
parasitos, entre outros.

     http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/tipos_de_riscos.html,
acessado em 05/05/14

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/tipos_de_riscos.html


Equipamentos de proteção
 individual

 



Equipamentos de proteção
 coletivo

 



Normas Reguladoras
 

 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

 NR 5 - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes:A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - 
tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho 
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI: Considera-se 
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 
no trabalho

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm


Normas Reguladoras

 

 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 
Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por 
parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da 
integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de 
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente 
de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais. 

 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm


Normas Reguladoras

 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

 NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHOEM 
SERVIÇOS DE SAÚDE:  Tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 
de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral. 
 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm


Normas Reguladoras
 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

32.3.2 Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um 
trabalhador para um outro posto de trabalho, que implique em mudança de 
risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico coordenador ou 
responsável pelo PCMSO.

32.2.3.3 Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes 
biológicos, deve constar do PCMSO:
a) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento 
e prevenção da soroconversão e das doenças;
b) as medidas para descontaminação do local de trabalho;
c) o tratamento médico de emergência para os trabalhadores;
d) a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas 
pertinentes;
e) a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência 
aos trabalhadores;
f) as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores;

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm


Normas Reguladoras
 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

32.2.4.6 Todos trabalhadores com possibilidade de 
exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta 
de trabalho adequada e em condições de conforto.

32.2.4.6.1 A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o 
empregado.

32.2.4.6.2 Os trabalhadores não devem deixar o local de 
trabalho com os equipamentos de proteção individual e as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.



IMUNIZAÇÕES
 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm,
Acessado em 05/05/2014

 
NR – 32: 
32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, 
gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, 
hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 
 
32.2.4.17.6 A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico 
individual do trabalhador, previsto na NR-07. 
 
32.2.4.17.7 Deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas 
recebidas

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm


DOENÇAS OCUPACIONAIS
 

 

LER/DORT : refere-se lesões e distúrbios ósseos musculares 
relacionados ao trabalho.  

Surdez Temporária ou Definitiva : refere-se a perda parcial ou definitiva 
da audição relacionadas as atividades laborais.

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm


DOENÇAS OCUPACIONAIS
 

Burnout: refere-se à perda de energia do ser humano, 
ocasionando um estágio de esgotamento e sintomas como 
ansiedade e depressão. 

Hardiness: conceito começou a ser investigado na década de 70 nos 
Estados Unidos e caracteriza-se pela presença de características 
individuais que possibilita resistência aos fatores estressores. 



Gerenciamento de resíduos
 

  



Gerenciamento de resíduos
 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 
PGRSS é documento integrante do processo de licenciamento 
ambiental que deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de 
acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância 
sanitária e meio ambiente, a quem cabe sua análise e aprovação;



Gerenciamento de resíduos
 

  

  
No Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 
PGRSS devem conter os critérios sobre a coleta e destinação final dos 
resíduos de saúde;

·Visa gerenciar adequadamente os resíduos dos serviços de saúde.

· Deve atender à Legislação RDC n.306/2004 – Anvisa.



 
  



 
  



LEGISLAÇÃO ANVISA - MS
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

LEGISLAÇÃO ANVISA - MS

RESOLUÇÃO - RDC N° 156, DE 11 DE AGOSTO DE 2006
Dispõe sobre o registro, rotulagem e reprocessamento
de produtos médicos, e dá outras
providências.

RESOLUÇÃO - RE N° 2605, DE 11 DE AGOSTO DE 2006. 
Art. 1º Estabelecer a lista de produtos médicos enquadrados 
como de uso único proibidos de ser reprocessados,
que constam no anexo desta Resolução.
Art. 2° Revoga-se a Resolução RE/ANVISA nº 515, de 15 de 
fevereiro de 2006.    
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