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RESUMO 

A biossegurança é um conjunto de práticas e ações técnicas, com preocupações 
sociais e ambientais, destinados a conhecer e controlar os riscos que o trabalho pode 
oferecer ao ambiente e à vida. O estudo tem como objetivo destacar a importância da 
biossegurança nos ambientes hospitalares. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
realizada por meio de levantamento nas bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic 
Library Online), BIREME ou BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), BDENF (Bases de 
Dados em Enfermagem), LILACS e PUBMED, no período de 2006 a 2017. Os 
resultados mostraram que a biossegurança é fundamental para a segurança dos 
profissionais de saúde nos ambientes hospitalares, uma vez que o uso adequado dos 
equipamentos de segurança protege contra riscos que podem ameaçar a saúde 
desses profissionais. Assim, considera-se relevante a educação continuada com 
temas específicos da saúde do trabalhador, os quais podem colaborar para mudança 
de condutas, na medida em que o profissional é conduzido a refletir acerca da sua 
atividade. 

.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Biossegurança; Ambientes Hospitalares; Risco Ocupacional. 

 

ABSTRACT 

 

Biosecurity is a set of practices and technical actions, with social and environmental 
concerns in order to know and control the risks which the job can provide the 
environment and life. The study aims to highlight the importance of biosafety in hospital 
environments. This is a literature search performed through survey data bases 
SCIELO (Scientific Electronic Library Online), BIREME or VHL (Virtual Health Library), 
BDENF (nursing databases), PUBMED, LILACS and in the period of 2006 to 2017. 
The results showed that biosecurity is critical to the safety of health professionals in 
hospital environments, since the proper use of safety equipment protects against risks 
that can threaten the health of these professionals. Thus, it is considered relevant to 
continuing education with specific topics of worker's health, which can collaborate for 
change of conduct, to the extent that the Professional is led to reflect about your 
activity.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A biossegurança atualmente tem corroborado diversos debates no ambiente da 

comunidade científica brasileira, procedendo no aumento das informações a respeito 

desse assunto, de maneira que ultrapasse os obstáculos de sua grandeza literalmente 

biológica, voltada para o controle e produção de organismos geneticamente 

modificados. Assim, é essencial que a discussão entre os estudiosos esteja arrolada 

ainda à melhoria da saúde no ambiente laboral com intuito de instigar uma 

compreensão melhor por parte dos profissionais para o perigo da transmissão de 

agentes infecciosos tanto para si mesmos como para os pacientes e o ambiente 

(VALLE; MOURA et al, 2012). 

Contudo, biossegurança ficou mais perceptível a partir da exacerbação das 

doenças transmissíveis e com a inquietação inicial voltada aos profissionais de saúde. 

(ANDRADE; SANNA, 2007). Logo, a biossegurança institui um campo de 

conhecimento e “um conjunto de práticas e ações técnicas, com preocupações sociais 

e ambientais, destinados a conhecer e controlar os riscos que o trabalho pode oferecer 

ao ambiente e à vida” (VALLE; MOURA, 2008). 

No Brasil, a legalização da biossegurança está veiculada à Lei nº 11.105/2005 

que dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança. A Lei nº 8.974/1995 foi 

revogada, criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, uma proporção 

ampla que supera a área da saúde e do trabalho, sendo aplicada quando há alusão 

ao meio ambiente e à biotecnologia (CARVALHO, MADEIRA et al, 2009) 

Nota-se na área da saúde um número alto de riscos ocupacionais, sobretudo 

ao ponderar-se que o hospital é o principal meio de trabalho dos profissionais de 

saúde. No entanto, o emprego de normas de biossegurança no trabalho em saúde é 

exigência essencial para a segurança dos trabalhadores, uma vez que os riscos estão 

sempre presentes (ANDRADE; SANNA, 2007). 

Todavia, as medidas de biossegurança encontram-se como meio de precaução 

da contaminação, em que grande parte dos acidentes ocorre pelo uso inadequado 

e/ou indevido das normas recomendadas, dando procedência assim aos processos 

que apresentam riscos (CARVALHO; MADEIRA et al, 2009). 

Entretanto, a biossegurança é uma questão interdisciplinar, porém é uma 

condição dinâmica de relação entre os profissionais de saúde e o ambiente, o paciente 

e o mundo. No entanto, a utilização de equipamentos de proteção individual não evita 

 



acidentes, porém é o uso responsável deles, saber como usá-los, quando eles devem 

ser descartados, em quais locais podem e devem ser empregados e quando não o 

devem ser. É essencial que os colaboradores envolvidos em atividades que concebam 

algum tipo de risco intrínseco à sua saúde e à saúde de outras pessoas estejam 

dispostos a enxergar e assinalar os problemas. (OLIVEIRA, 2015). 

Assim, torna-se relevante a compreensão da influência da natureza cultural na 

tomada de decisão do ser humano, em que a compreensão por parte dos profissionais 

de saúde a respeito da relação existente entre a situação tanto de acidentes 

ocupacionais como de infecções cruzadas, com condutas tomadas no decorrer da 

prática, é indispensável para aperfeiçoar a qualidade da assistência proporcionada 

por eles (VALLE; MOURA, 2012). 

Este estudo tem como objetivo destacar a importância da biossegurança nos 

ambientes hospitalares. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de levantamento nas 

bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), BIREME ou BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), BDENF (Bases de Dados em Enfermagem), LILACS e 

PUBMED, no período de 2006 a 2017. Com base nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DECS) foram selecionadas as palavras-chave: “biossegurança” “risco 

ocupacional” e “ambiente hospitalar”, foi utilizado o operador logístico booleano “AND” 

entre os descritores para a estratégia de busca bibliográfica em ambas as bases de 

dados.  

Foram incluídos estudos publicados em português, produções científicas 

publicadas de 2006 a 2017 devendo estes conter em suas metodologias evidências 

acerca da biossegurança nos ambientes hospitalares. 

Foram excluídos os estudos publicados antes do ano de 2006, artigos em 

bases de dados não disponível gratuitamente, estudos que não considerem a temática 

sugerida, material incompleto e estudos publicados em idiomas que não seja o 

português. 

 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A saúde dos trabalhadores compreende um campo particular da área da saúde 

pública do Brasil, que busca operar por meio de procedimentos próprios, com o intuito 

de promover e resguardar a saúde das pessoas envolvidas no exercício do trabalho. 

(MASTROENI, 2006). 

Contudo, a inquietação com a saúde dos trabalhadores, sobretudo os 

profissionais da saúde, vem acendendo nos últimos anos. Em consequência disso, 

novos avanços e normalizações têm sido desenvolvidos para melhorar a vida das 

pessoas que trabalham com agentes de riscos na área da saúde (VALLE; MOURA, 

2012). 

Deste modo, voltada para a saúde do trabalhador, a Norma Regulamentadora 

(NR) 32, é uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que prevê medidas 

para a proteção do trabalhador na área de saúde. Que tem como objetivo a prevenção 

de acidentes e do adoecimento ocasionado pelo trabalho, abolindo ou controlando as 

condições de risco presentes nos serviços de saúde. A norma recomenda que, para 

cada situação de risco, ocorra a adoção de medidas preventivas e a capacitação de 

trabalhadores para o trabalho seguro (ANDRADE; SANTOS et al, 2013). 

De acordo com Marziale e Robazzi (2006) a NR 32 é a única que normatiza a 

saúde e segurança dos profissionais da área da saúde, esta que é fundamental e 

necessária, uma vez que até então não existia legislação exclusiva que tratasse de 

segurança e saúde no trabalho. A implantação desta norma proporcionou mudanças 

favoráveis, e essas poderão ser conseguidas, já que as medidas de proteção deverão 

ser feitas com a finalidade de promover a segurança no trabalho e prevenção de 

acidentes e doenças laborais. 

Contudo, Valle e Moura et al (2008) enfatizam que o ambiente hospitalar é 

considerado insalubre, devido à presença de vários pacientes portadores com 

inúmeras doenças, além de presta serviços específicos à população em geral e 

apresentar uma variedade de ações de saúde que expõe seus trabalhadores a uma 

ou mais cargas, dentre as quais se destacam a exposição à doenças 

infectocontagiosas e aquelas em contato direto com pacientes e/ou com artigos e 

equipamentos contaminados com material orgânico. 

Entretanto, Leal e Valle et al (2011) salientam que a categoria profissional com 

maior vulnerabilidade a acidentes de trabalho no ambiente hospitalar são os 



profissionais de enfermagem, uma vez que é o grupo de profissionais de saúde que 

presta assistência continuada, e é responsável pela efetivação de 60% das ações de 

saúde, sendo essa categoria a que mais está em contato físico com os doentes. 

Porém, Marziale e Robazzi (2006) ressaltam que a enfermagem é o grupo de 

maior representabilidade dentro do hospital e que por estar vinculada inteiramente no 

cuidado está exposta a muitas situações de risco, devido à falta de equipamentos de 

proteção individual no serviço ou até mesmo negligência de seu uso pelo próprio 

trabalhador na realização de procedimentos invasivos que envolvem contato com 

sangue e fluidos corporais, manipulação e transporte inadequado de agulhas, 

seringas e outros.  

Assim, Oliveira (2015) enfatiza que são múltiplos os riscos ambientais que os 

profissionais da saúde estão propensos, sendo eles:  

 Físicos - são as inúmeras formas de energia que possam estar expostos 

os trabalhadores, como ruído, calor, radiações ionizantes e não ionizantes, umidade, 

vibrações;  

 Químicos – são as substâncias, produtos ou compostos químicos que 

possam penetrar pelas vias aéreas do organismo do trabalhador, como poeiras, 

fumos, gases, névoas, neblinas, vapores; ou até mesmo pela natureza das atividades 

desempenhadas, os trabalhadores possam absorver pelo organismo através da pele 

ou até por ingestão; 

 Biológicos – são as bactérias, fungos, parasitas; que possam causar 

patogenia para o homem, assim como doenças provenientes de vírus, bactérias. 

  Ergonômicos – qualquer fator que possa interferir nas características 

psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. Como 

exemplo o levantamento de peso excessivo, trabalhos monótonos e repetitivos, ritmo 

excessivo de carga horária de trabalho, postura inadequada no trabalho. 

Dentre estes riscos o biológico é que mais preocupa os profissionais de saúde, 

sobretudo após o aparecimento da AIDS e do crescimento do número de pessoas 

infectadas pelos vírus da hepatite B e C. A exposição a esses agentes biológicos dá-

se na maioria das vezes pelo manuseio diário de material perfurocortante 

contaminado, devido à necessidade de manipular agulhas, catetes intravenosos, 

lâminas e outros materiais para a execução dos procedimentos técnicos da 

assistência (AMARO JÚNIOR; CUSTÓDIO et al, 2015). 



No entanto, Silva e Secco et al. (2011) abordam na sua pesquisa um estudo 

que mostra que os profissionais de enfermagem foram os que mais sofrem acidentes 

com material biológico e consideram a autoconfiança, o descuido/desinteresse, a falta 

de credibilidade da eficácia das medidas de proteção individual e a pressa como 

fatores que colaboram para a omissão/negligência quanto ao uso das medidas de 

proteção. Muitos profissionais ainda acreditam que alguns EPIs podem atrapalhar o 

bom desenvolvimento de suas atividades laborais. 

Contudo, é fundamental o conhecimento por parte desses profissionais a 

importância da biossegurança no controle e prevenção dos acidentes, e sempre fazer 

uso dos equipamentos de proteção individual e coletivo em todas as situações, uma 

vez que os riscos podem estar presentes no ambiente de trabalho (SILVA, 2013). 

Porém, Oliveira e Lage et al (2011) salientam que dentre as ações de 

biossegurança que podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde, podem ser 

destacadas normas de precauções básicas, que estão incluídos os EPI, que visam 

reduzir a exposição dos profissionais em relação aos agentes biológicos, além da 

recomendação na utilização e descarte de material perfucortante. 

Os EPIs são todos os dispositivos que envolvem o uso individual no ambiente 

de trabalho, destinado exclusivamente a proteção de riscos que podem ameaçar ou 

colocar em risco a segurança e a saúde do trabalhador. Para ser comercializado, 

todos os EPI devem apresentar o Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), conforme está previsto na Norma 

Regulamentadora nº 6 do MTE (ANVISA, 2010). 

Para Rodrigues e Teles et al (2014) o emprego dos EPIs traz benefícios à saúde 

dos trabalhadores e ainda aos empregados abrangendo: produtividade maior, 

diminuição do número de licenças, redução dos gastos hospitalares com 

equipamentos e materiais. O uso dos EPIs deve ser apropriado quanto a sua utilização 

para que possa haver conforto como o tamanho do equipamento usado além do tipo 

de risco envolvido para não ocasionar despesas à instituição.  

Segundo Rieth e Loro et al (2014) inclui como equipamentos de proteção 

roupas especiais, luvas, óculos protetores, máscaras e seu uso devem ser rotineiros 

e coligados no dia a dia do profissional. Os mencionados dispositivos de proteção se 

instituem em materiais básicos, imprescindíveis para evitar a disseminação de 

infecção no ambiente hospitalar, bem como para manter e proteger sua integridade 



física, já que neste ambiente há maior probabilidade e facilidade de se adquirir 

doenças, pela particularidade do local e função/atividade desempenhada. 

Para Oliveira (2015) as luvas são usadas como um obstáculo de proteção 

precavendo contra a contaminação das mãos ao manusear material contaminado, 

diminuindo a possibilidade de que microrganismos presentes nas mãos sejam 

conduzidos durante os processos, reduzindo, portanto, a perspectiva de infecções. A 

mesma autora ainda salienta que o uso das luvas não supre em hipótese alguma a 

lavagem das mãos utilizando água e sabão, uma vez que elas podem possuir orifícios, 

imperceptíveis ao profissional ou até mesmo comprometerem-se durante o uso, 

podendo contaminar as mãos quando retiradas. 

Já Rieth e Loro et al (2014) ressaltam que as luvas não impedem acidente com 

perfuro cortantes, porém torna mínimo a quantidade de sangue introduzida, assim, 

são uma barreira mecânica diante da possibilidade de contaminação. 

Além disso, Carvalho e Madeira et al (2009) enfatizam que a contaminação da 

pele e roupas por respingos e por toque é quase inevitável em hospitais. Estudos 

apontam que as roupas são uma importante via de transmissão de infecção no 

ambiente hospitalar. Assim, os jalecos dos profissionais de saúde passam a ser o 

primeiro sítio de contato em termos de indumentária com a pele, líquidos e secreções 

dos pacientes, tornando-se com isto um verdadeiro fômite.  

No entanto, Oliveira (2015) também destaca que os jalecos são utilizados como 

forma de proporcionar uma barreira de proteção e reduzir a transmissão de 

microrganismos. São eles que previnem a contaminação das roupas de uso pessoal, 

protegendo a pele da exposição dos fluidos corpóreos de pacientes, salpicos e 

derramamentos de material infectado. 

Oliveira (2015) ainda ressaltam outros equipamentos de proteção individual 

utilizados como óculos de proteção, ainda não regulamentados como EPI os 

protetores faciais, máscaras, aventais impermeáveis, uniforme de algodão, luvas de 

borracha, amianto, couro, algodão e descartáveis, dispositivos de pipetagem. E como 

equipamentos de proteção coletiva, que visam proteger, sobretudo os profissionais 

que executam suas atividades laborais em laboratórios, destaca-se as cabines de 

segurança, fluxo laminar de ar, capela química, chuveiro de emergência, lava olhos, 

extintores de incêndios etc. 

Contudo Leal e Valle et al (2011) mostram em seu estudo que o uso de 

máscara, luvas, macacão e óculos de proteção nem sempre são utilizados em 



conjunto, ou seja, dois ou mais tipos de acessórios, como preconizado pelas normas 

de biossegurança.  

Entretanto, Garlet e Lima et al. (2009) destacam em seus estudos que o não 

uso desses equipamentos ocorre pela negligência por parte dos profissionais, 

atingindo um número de 57,4% que não adotam essa medida ou ainda, a adotam de 

maneira incorreta. Porém apresar da necessidade do uso dos EPIs ser aceito por 

todos, a maioria dos profissionais não fazem uso dos mesmos, já que pensam não 

correrem risco de contrair doenças ou mesmo por não gostar de usar. Observa-se 

ainda que todos os profissionais conheçam as medidas de segurança para prevenção 

de acidente, no entanto, nem sempre as aplicam, tornando uma agravante que 

colaboram para a ocorrência de acidentes de trabalhos. 

Valle e Moura (2008) enfatizam na sua pesquisa um estudo avaliando 

profissionais sobre a adoção de práticas de biossegurança em atividades onde se 

notou um posicionamento contraditório, isto é, os profissionais, ao mesmo tempo em 

que reconhecem a importância e o valor das práticas e normas de biossegurança, 

muitas vezes absorvem apenas parcialmente o que determinam os programas de 

prevenção e controle de infecção hospitalar relacionado com a biossegurança. 

No entanto, é necessário que os profissionais de saúde estejam informados 

das situações geradoras de riscos no desenvolvimento de suas atividades 

ocupacionais, da mesma forma, dos procedimentos a serem adotados em casos de 

emergência (RIETH; LORO et al. 2014) 

Nesse sentido, Valle e Moura (2102) realçam a importância que a instituição, 

por meio dos administradores, promover aos profissionais, além das reflexões, 

discussões críticas e atualizações para que esses trabalhadores possam se ter noção 

da adoção de medidas preventivas corretas. Para tanto, é indispensável que a 

biossegurança seja entendida pelos profissionais de saúde, como instrumentos de 

proteção da vida, em qualquer que seja o ambiente de trabalho.  

Assim, as ações de educação continuada para com os trabalhadores e 

profissionais de saúde devem ser entendidas como uma possibilidade conjunta, de 

crescimento e transformação de uma realidade conhecida, relevante para a 

preservação da saúde do trabalhador (RIETH; LORO, 2014). 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com esse estudo foi possível observar que os profissionais de saúde no 

ambiente hospitalar estão sujeitos a diversos riscos e perigos relacionados ao contato 

que se tem com o paciente, muitos deles com doenças infectocontagiosas, o uso de 

materiais perfurocortantes inadequada e dentre outros, além de casos de acidentes 

de trabalho a não aplicação de equipamentos para proteção. 

Notou-se ainda que a prevenção é um dos fatores de muita importância, sendo 

considerada um dos mais relevantes os EPI, que são os dispositivos usados pelo 

trabalhador precavendo os riscos que podem inquietar a saúde do trabalhador. Sendo 

que os equipamentos de proteção individual são itens essenciais nos hospitais, uma 

vez que são atividades ponderadas de risco para o profissional ali presente.  

No entanto, é fundamental a discussão acerca da biossegurança pelos 

profissionais de saúde, uma vez que os mesmos precisam adotar às medidas de 

biossegurança no dia a dia do trabalho, como ainda adquirir uma conduta ética à 

medida que seu comportamento coloca em situação de risco aquele que é seu objeto 

de cuidado. 

É relevante que as instituições de saúde mantenham seus profissionais 

atualizados acerca dos riscos inerentes ao processo de trabalho com o intuito de 

reduzir as exposições ocupacionais. Assim, considera-se relevante a educação 

continuada com temas específicos da saúde do trabalhador, os quais podem colaborar 

para mudança de condutas, na medida em que o profissional é conduzido a refletir 

acerca da sua atividade. 
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