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APRESENTAÇÃO 

 

Este Manual tem como principal desafio difundir, no âmbito das unidades de 

atendimento à saúde e dos setores da Instituição da Fundação Percival Farquhar (FPF) e 

Universidade Vale do Rio Doce (Univale) informações técnico-científicas de biossegurança e 

permitir o treinamento dos respectivos profissionais e discentes, estabelecendo equipes 

integradas, sem exclusividade no domínio de determinadas tarefas meio, mas capazes de 

conhecerem e executarem rotinas padronizadas com a sequência de processos de 

biossegurança, de cujo desempenho dependerá a eficácia na redução de riscos à saúde a todos 

os que direta ou indiretamente são agentes de sua atenção. Assim, todos terão o benefício de 

segurança em um ambiente saudável e responsável. 

Portanto, foram descritos os cuidados a serem observados pelos profissionais e 

estudantes que atuam nesses espaços, abordando os cuidados nos diversos setores com 

atenção principal para a classificação dos riscos, na manipulação de equipamentos, 

dispositivos e aparelhos nos laboratórios e ao desempenharem atividades propostas. Deve 

estar disponibilizado em meio digital, pela biblioteca virtual, nos laboratórios, na área de 

Saúde e Segurança do Trabalho, sendo de leitura obrigatória para todos os profissionais e 

estudantes inseridos nos setores que oferecem serviços de saúde. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Manual de Biossegurança pretende atualizar as recomendações sobre o 

assunto bem como recomendar, com base em conteúdo científico, o favorecimento da 

prevenção de potencial risco de contaminação ou manifestação clínica ou crônica de doenças 

aos profissionais, funcionários e acadêmicos da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

As normas de biossegurança englobam todas as medidas que visam evitar os riscos 

ocupacionais. Portanto, há necessidade que os laboratórios, sob o ponto de vista das 

instalações, da capacitação dos recursos humanos e da dinâmica de trabalho, estejam 

perfeitamente adequados e permitam a eliminação ou minimização desses riscos para o 

trabalhador e para o ambiente. 

Biossegurança compreende um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, 

metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes 

às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Trata-se de um processo funcional e operacional de fundamental importância em 

serviços de saúde. Aborda medidas de controle de Infecção Relacionada à Assistência a Saúde 

(IRAS) para proteção da equipe de assistência e usuários em saúde, e tem um papel 

fundamental na promoção da consciência sanitária na comunidade onde atua. É importante 

para a proteção e preservação do meio ambiente por meio da manipulação e o descarte 

adequado dos resíduos de serviços de saúde que também leva a redução geral de riscos à 

saúde e acidentes ocupacionais. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2. 1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever os procedimentos de biossegurança, minimizando os riscos decorrentes das 

atividades de assistência que possam causar problemas a saúde, acidentes e/ou danos aos 
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servidores, beneficiários, acompanhantes, estagiários, prestadores de serviços, demais 

profissionais, proporcionando um ambiente saudável e seguro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Implantar normas e rotinas que minimizem os riscos ocupacionais a que estão 

expostos os acadêmicos, docentes e funcionários, estabelecendo-se as medidas 

preventivas; 

b) Sensibilizar para uma consciência preventiva entre os profissionais de saúde, 

traduzindo-se em atitudes para a biossegurança; 

c) Estabelecer fluxos de acompanhamento dos acidentes com exposição aos materiais 

biológicos; 

d) Garantir processos de limpeza, desinfecção e esterilização eficientes. 

 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Este manual aplica-se a todos os setores clínicos, ambulatoriais, e aos profissionais e 

acadêmicos que exercem atividades com exposição ao risco biológico, beneficiários, 

acompanhantes, e parceiros da Universidade Vale do Rio Doce - Univale. As chefias são 

responsáveis pela segurança de seus setores e equipes de trabalho, e devem se empenhar para 

o cumprimento das normas de segurança estabelecidas neste Manual. 

 

 

4 ESTRUTURA 

 

O Setor de Biossegurança e Acolhimento da Univale propõe vivenciar dentro do 

campus Antônio Rodrigues Coelho a qualidade do cuidar por meio do acolhimento a livre 

demanda de funcionários, comunidade acadêmica e usuários dos serviços oferecidos pela 

instituição. São desenvolvidas atividades de acordo com as demandas detectadas, contendo 

treinamentos e atividades de promoção à saúde e prevenção de acidentes e de doenças, que 

são estendidas também ao campus Armando Vieira. 
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Constitui-se como um importante espaço pedagógico e representando para os alunos 

do Núcleo da Saúde, uma referência significativa para enfrentar as diversas realidades de 

saúde da população, reforçando que além do compromisso profissional, também é necessário 

assumir um compromisso social. O planejamento das atividades conta com a participação de 

professores e acadêmicos dos diversos cursos bem como, realizar um conjunto de iniciativas 

voltadas ao cuidado da população no ambiente educacional a partir de ações 

interdisciplinares. 

O núcleo clínico laboratorial/ambulatorial é formado por laboratórios e ambulatórios, 

onde todos os equipamentos, produtos, reagentes e vidrarias específicas ficam à inteira 

disposição dos professores e alunos. Toda a implantação dos laboratórios obedece a critérios 

estabelecidos em matrizes curriculares dos cursos de graduação da instituição. 

 
 

Quadro 1 – Ambulatórios, clínicas e laboratórios da Univale 

QUANTIDADE Nº NOMENCLATURA 

01 01 Ambulatório de Lesões Dermatológicas 

01 01 Laboratório de Citologia e Histologia 

02 01 Laboratório de Enfermagem 

01 01 Laboratório de Química 

01 01 Laboratório de Microbiologia 

01 01 Laboratório de Anatomia Humana 

01 01 Laboratório de Alimentos/Nutrição 

03 II, III e IV Laboratório de Odontologia 

01 VI Laboratório de Odontologia - Prótese 

05 I,II,III, IV,V Clínica Odontológica 

01 I Clínica Odontológica- Especialização 

01 01 Centro Esportivo da Univale (CEU) 

01 01 Escola Técnica da Univale (ETEIT) 

01 01 Laboratório de Medicina Habilidades II 

 

 

5 RISCOS OCUPACIONIAS 

 

Os riscos ocupacionais têm origem em atividades que envolvem riscos gerais e 

específicos a cada área de atuação e podem ser classificados em: riscos físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos (acidentes) e ergonômicos. 
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Quadro 2 – Classificação dos riscos ocupacionais 

Biológicos 
Probabilidade de exposição a agentes biológicos, como bactérias, fungos, parasitas, 

vírus, protozoários e metazoários. 

Químicos 
Probabilidade de exposição a agentes químicos, como poeiras, fumaças, gases, 

neblinas, névoas ou vapores. 

Físicos 
Probabilidade de exposição a agentes físicos, como radiação ionizante, ruído, vibração, 

pressão, temperatura, luminosidade e umidade excessivos. 

Ergonômicos 

São fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional, 

provocando desconfortos e problemas de saúde. Exposição por meio de esforço físico 

excessivo, levantamento e transporte de peso, postura inadequada, controle rígido de 

produtividade, trabalho noturno, jornadas de trabalho extensas, entre outros. 

Mecânicos 

(acidentes) 

São aqueles relacionados à falta de organização e segurança no ambiente ou processos 

de trabalho, como arranjos físicos inadequados, equipamentos sem proteção, 

eletricidade, incêndio ou explosão, risco de quedas, entre outros. 

 

 

6 CLASSIFICAÇÃO DE AMBIENTES 

 

Os ambientes são classificados de acordo com o potencial de contaminação e risco de 

transmissão de infecção. Portanto, para melhor operacionalização da higienização é 

importante o conhecimento das áreas de maior risco. O Ministério da Saúde na Portaria nº. 

930/92 classifica os ambientes hospitalares em: 

 

a) Críticos: São ambientes em que são realizados procedimentos com maior risco de 

transmissão de infecções. Possui maior número de usuário e de procedimentos 

invasivos. 

b) Semi-críticos: São ambientes que são ocupados ou não por pacientes com doenças 

de baixa transmissibilidade. 

c) Não críticos: São ambientes onde não há risco de transmissão de doenças 

infecciosas. 

 

 

6.1 LIMPEZA DOS AMBIENTES 

 

Os procedimentos de rotina para adequada limpeza e descontaminação das superfícies 

ambientais deverão ser seguidos. São elas: a) A limpeza e descontaminação das superfícies 

que fazem contato com o paciente deverão ser realizadas pelo profissional de saúde após cada 
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procedimento; b) O recolhimento dos resíduos, a limpeza das lixeiras, paredes, tetos, 

ventiladores e chão cabem aos funcionários dos serviços gerais. 

 

6.1.1 Fatores que favorecem a contaminação do ambiente 

 

As situações a seguir favorecem a contaminação do ambiente, propiciando a 

proliferação de microrganismos e aparecimento de vetores, como baratas, formigas e 

roedores, além de outros veículos de patógenos: 

1. Manutenção de superfícies úmidas ou molhadas, favorecendo o aparecimento de 

bactérias gram-negativas e fungos; 

2. Manutenção de superfícies empoeiradas, propiciando a proliferação de micobactérias; 

3. Condições precárias dos revestimentos, com perda da integridade estrutural; 

4. Demora na remoção de matéria orgânica das superfícies. 

 

Quadro 3 – Processos de limpeza indicados para os ambientes da Univale 

Produto Indicação Como 

Água + Sabão Limpeza para remoção de sujidade. 
Varredura úmida: Limpeza com água e 

sabão. 

Hipoclorito de sódio a 

1% (10.000 ppm) 

Desinfecção de superfícies não 

metálicas contaminadas com 

matéria orgânica. 

Usar após a limpeza. Deixar atuar por 10 

minutos e retirar o excesso com pano úmido. 

Álcool etílico a 70% 

Desinfecção de superfícies 

contaminadas com matéria 

orgânica. 

Usar após a limpeza. Fazer fricção três 

vezes consecutivas sobre a superfície. 

Fonte: SOBECC (2017). 

 

6.1.2 Fluxograma de desinfecção e descontaminação do ambiente 
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7 PRECAUÇÃO PADRÃO – Higienização das mãos 

 

Conjunto de medidas que devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes, 

independente do seu estado infeccioso (presumível ou confirmado), e na manipulação de 

equipamentos e artigos contaminados ou sob suspeita de contaminação. A maioria das 

bactérias transitórias patogênicas e não patogênicas são removidas facilmente pela fricção 

com água e sabão. A microbiota restante é mais bem atacada por antissépticos químicos 

adequados. Para máximo efeito, toda sujidade, gordura e qualquer outro material estranho 

deve ser removido primeiro com água e sabão, de modo a permitir ótimo contato entre o 

agente químico e as bactérias. 

a) Todo o estabelecimento de assistência de saúde deve ter lavatório com água corrente, 

de uso exclusivo para lavagem de mãos dos membros da equipe de saúde; 

b) A lavagem de mãos é obrigatória para todos os componentes da equipe de saúde; 

c) O lavatório deve contar com: o dispositivo que dispense o contato de mãos com o 

volante da torneira ou do registro quando do fechamento da água; toalhas de papel 

descartáveis ou compressas estéreis; e sabonete líquido; 

d) A limpeza e/ou descontaminação de artigos não deve ser realizada no mesmo lavatório 

para lavagem de mãos. 

Ressalta-se que as mãos devem ser higienizadas com o produto apropriado em 

momentos essenciais e necessários, ou seja, nos cinco momentos para a higiene das mãos, de 

acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para a prevenção das IRAS causadas por 

transmissão cruzada pelas mãos: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento 

limpo/asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após 

contato com superfícies próximas ao paciente. As mãos devem ser higienizadas antes de 

calçar as luvas, imediatamente após a retirada das luvas, antes e após utilizar o banheiro, após 

tossir, espirrar ou assuar o nariz, e ao término do dia de trabalho. 

De acordo com Couto et al. (2017, p. 402) a higienização das mãos é “a medida mais 

antiga, eficaz e barata de prevenir a infecção relacionada à assistência a saúde”, sendo os 

registros mais antigos realizados no início do século XIX. 

 

▪ Cuidados importantes para Higienização adequada das Mãos: a) Unhas devem ser 

mantidas curtas; b) Deve-se evitar o uso de unhas artificiais; c) Todos os adornos das mãos e 

antebraços, como anéis, relógios e pulseiras devem ser removidos antes do procedimento. 
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Imagem 1 - Higienização Simples das mãos (água e sabão) 

 

 

Fonte: ANVISA (2018). 
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8 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são os dispositivos ou produtos, de uso 

individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho. Cabe ao emprego quando ao EPI: usar, utilizando-o apenas 

para a finalidade a que se destina; responsabilizar-se pela guarda e conservação (APÊNDICE 

A); comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; cumprir as 

determinações do empregador sobre o uso adequado. Os mais comuns são: protetores 

auriculares, luvas, máscaras, calçados, capacetes, óculos e vestimentas. 

 

8.1 LUVAS 

 

O uso das luvas é indicado quando houver possibilidade de contato com sangue, outros 

líquidos ou itens e superfícies contaminados. Os seus principais objetivos são reduzir o risco 

de contaminação das mãos de profissionais da saúde com sangue e outros fluidos corporais; e 

reduzir o risco de disseminação de microrganismos no ambiente e de transmissão do 

profissional da saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para outro. 

 

▪ Cuidados importantes para uso adequado das luvas 

 

1. Retirar os adornos e higienizar as mãos antes de calçar as luvas; 

2. Trocar de luvas entre os procedimentos; 

3. Retirar as luvas imediatamente após o uso, descartar adequadamente (resíduo 

infectante), e em seguida lavar as mãos obrigatoriamente; 

4. Tanto as luvas para procedimento quanto as luvas cirúrgicas NÃO devem ser lavadas 

e/ou reutilizadas; 

5. As luvas NÃO devem ser utilizadas fora das áreas de tratamento; 

6. A parte externa das luvas NÃO deve ser tocada na sua remoção; 

7. As luvas devem ser checadas quanto à presença de rasgos ou furos antes e depois de 

colocadas, devendo ser trocadas, caso não estejam íntegras; 

8. Se as luvas apresentar algum rompimento durante alguma atividade elas devem ser 

removidas, descartadas adequadamente, e as mãos devem ser higienizadas antes de 

calçar novas luvas; 
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9. Se ocorrer acidente com instrumentos perfurocortantes, as luvas devem ser removidas 

e descartadas adequadamente, as mãos devem ser lavadas e o acidente comunicado; 

10. Superfícies ou objetos fora do campo operatório NÃO podem ser tocados por luvas 

usadas no tratamento do paciente. 

 

▪ Técnica para o calçamento de luvas esterilizadas 

 

a) Certificar que o tamanho (numeração) da luva é adequado para suas mãos; 

b) Conferir a integridade da embalagem e data de validade do produto; 

c) Colocar o pacote sobre uma mesa ou superfície lisa, abrindo-o sem contaminá-lo; 

d) Expor as luvas de modo que os punhos fiquem voltados para si; 

e) Retirar a luva esquerda (E) com a mão direita, pela dobra do punho; Levantá-la, 

mantendo-a longe do corpo, com os de dos da luva para baixo; 

f) Introduzir a mão esquerda, tocando apenas a dobra do punho; 

g) Introduzir os dedos da mão esquerda enluvada sob a dobra do punho da luva direita 

(D); 

h) Calçar a luva direita, desfazendo a seguir a dobra até cobrir o punho da manga do 

avental; 

i) Colocar os dedos da mão D enluvada na dobra do punho da luva E, repetindo o 

procedimento acima descrito; 

j) Ajustar os dedos de ambas as mãos; 

k) Após o uso, retirar as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho, e a 

segunda pelo lado interno. 

 

Demonstração da Técnica de calçamento de luvas estéreis: 
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8.2 MÁSCARA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO 

 

São recomendados o uso de óculos para proteção individual durante procedimentos 

que envolvam riscos de respingos nos olhos e o uso de máscaras durante procedimentos que 

envolvam riscos de respingos nas mucosas de nariz e boca. O uso de máscaras e óculos de 

proteção não são necessários no contato social, tomada da história clínica, medição da pressão 

arterial ou procedimentos semelhantes. 

 

▪ Máscaras 

 

Durante o tratamento de qualquer paciente, deve ser usada máscara na face para 

proteger as mucosas nasais e bucais da exposição ao sangue e saliva. A máscara deverá ser 

descartável e apresentar camada dupla ou tripla, para filtração eficiente. 

Normas para a utilização: 

a) As máscaras devem ser colocadas após o gorro e antes dos óculos de proteção; 

b) As máscaras devem adaptar-se confortavelmente à face, sem tocar lábios e narinas; 

c) Não devem ser ajustadas ou tocadas durante os procedimentos; 

d) Devem ser trocadas entre os pacientes e sempre que se tornarem úmidas, quando os 

procedimentos geradores de aerossóis ou respingos, o que diminui sua eficiência; 

e) Não devem ser usadas fora da área de atendimento, nem ficar penduradas no pescoço; 

f) Devem ser descartadas adequadamente após ouso; 
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g) As máscaras devem ser removidas enquanto o profissional estiver com luvas; 

h) Para sua remoção, as máscaras devem ser manuseadas o mínimo possível e somente 

pelos bordos ou cordéis, tendo em vista a pesada contaminação; 

i) O uso de protetores faciais de plástico NÃO exclui a necessidade da utilização das 

máscaras. 

 

▪ Óculos 

 

Os óculos de proteção com vedação lateral ou protetores faciais de plástico, devem ser 

usados durante o tratamento de qualquer paciente, para proteção ocular contra acidentes 

ocupacionais (partículas advindas de restaurações, placa dentária, polimento) e contaminação 

proveniente de aerossóis ou respingos de sangue e saliva. Eles também devem ser usados 

quando necessário no laboratório, na desinfecção de superfícies e manipulação de 

instrumentos na área de lavagem. Os óculos e protetores faciais não devem ser utilizados fora 

da área de trabalho e devem ser lavados e desinfetados quando apresentarem sujidade. 

 

 

8.3 AVENTAL 

 

O avental limpo é indicado para a proteção individual sempre que houver risco de 

contaminação com sangue ou líquidos orgânicos. Quando houver sujidade visível, retirar o 

avental o mais rápido possível e lavar as mãos. Sempre que houver possibilidade de sujar as 

roupas com sangue ou outros fluidos orgânicos, devem ser utilizadas vestes de proteção, como 

aventais reutilizáveis ou descartáveis, aventais para laboratório ou uniformes. 

Normas para a utilização: 

a) O avental fechado, com colarinho alto e mangas longas é o que oferece a maior 

proteção; 

b) Os aventais devem ser trocados pelo menos diariamente, ou sempre que contaminados 

por fluidos corpóreos; 

c) Os aventais utilizados devem ser retirados na própria clínica e, com cuidado, 

colocados em sacos de plástico, para o procedimento posterior de limpeza ou descarte. 

Com essa atitude, evita-se a veiculação de microrganismos da clínica para outros 

ambientes, inclusive o doméstico. 

 



16 
 

 
 

9 CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) 

 

Os cuidados a serem empregados no controle de infecções cruzadas incluem medidas 

que compreendem, além das precauções universais (higiene pessoal, utilização de barreiras de 

proteção), imunização, a esterilização de instrumentais e atualização frequente na área de 

conhecimento (biossegurança). 

A esterilização dos instrumentais deve ser sempre realizada antes e após o contato com 

os fluídos provenientes do paciente (sangue e saliva). O processo de esterilização em unidades 

de ensino e pesquisa (universidades, faculdades e centros de pesquisa) deve ser realizado em 

locais apropriados, sob a coordenação de enfermeiro. 

 

Quadro 4 – Equipamentos de Proteção Individual indicados de acordo com as áreas do CME 

ÁREAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) 

Área de recepção 
Óculos de proteção, máscara, luvas de procedimento, avental e 

calçado impermeável e antiderrapante. 

Área de limpeza 

Óculos de proteção, máscara, luvas de cano longo, avental 

impermeável de manga longa, protetor auricular tipo concha (se 

pertinente) e calçado impermeável e antiderrapante. 

Área de inspeção, preparo e 

acondicionamento 

Máscara, luvas de procedimento, protetor auricular (se pertinente) 

e calçado fechado. 

Sala de desinfecção química 

Óculos de proteção, máscara compatível com a toxicidade do 

vapor do princípio ativo do desinfetante, luvas de látex ou 

sintéticas de cano longo, avental e calçado impermeável e 

antiderrapante. 

Área de esterilização Luvas de proteção térmica. 

Fonte: SOBECC (2017). 

 

10 CONDUTA APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Objetivo: Evitar exposição a patógenos de transmissão sanguínea e orientar o estudante e 

funcionário sobre os procedimentos corretos após acidentes com exposição a material 

biológicos. 

 Considerando que os acadêmicos e ou funcionários da Univale já foram orientados por 

meio de atividades de promoção a saúde e prevenção de doenças e, portanto, já se 

encontram sensibilizados e conscientizados quanto ao uso dos EPI’s e normas de 

Biossegurança. 
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 Considerando que nas atividades de promoção a saúde e prevenção de doenças foram 

oferecidas vacinas que protegem contra difteria e tétano, febre amarela, sarampo, 

caxumba, rubéola e hepatite B. 

Em caso de acidente com material perfurocortante contaminado deverá ter a seguinte 

condução conforme fluxograma (APÊNDICE B): 

 

Cuidados Imediatos: 

 

1. Mantenha a calma; 

2. Lavar o local do ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico com água e 

sabão; 

3. Em caso de exposição de mucosa lavar a área com soro fisiológico. 

 

Orientações: 

 

a) Não provoque maior sangramento no local ferido; 

b) Não use agentes cáusticos ou injeção de antisséptico; 

c) Dirija-se imediatamente ao setor de Biossegurança e leve seus documentos pessoais e 

o cartão de vacina; 

d) Será realizada a notificação e o acidentado será encaminhado para identificação da 

história, uma anamnese detalhada no setor que ocorreu o acidente; 

e) Nos casos que envolvam acadêmicos, serão encaminhados junto ao professor 

responsável pela clínica que estava em atividade para verificar a história do usuário 

que estava em atendimento; 

f) Nos casos de acidente que acontecer com imunodeprimidos, deverá ser realizado o 

teste rápido de anti-HIV, HBSag e Anti-HBs; 

g) Deverá obedecer a janela imunológica de seis meses e realizar exames periódicos; 

h) Em caso de funcionários, após a notificação no setor de Biossegurança (APÊNDICE 

D), será comunicado ao técnico de segurança do trabalho e deverá ser preenchida a 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) juntamente com o departamento de 

pessoal da Univale; 

i) Em caso de dúvida deverá voltar ao setor de Biossegurança. 
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10.1 CONDUTA OBRIGATÓRIA PARA OS CASOS DE ACIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Todo e qualquer acidente ocorrido com material biológico nas dependências da 

Univale ou em atividades extramuros, devem ser comunicados ao professor responsável pela 

disciplina e notificado no Setor de Biossegurança por meio do preenchimento do formulário 

de notificação de acidentes durante atividades acadêmicas (APÊNDICE C). 

Em caso de acidente biológico, o acidentado deverá ser prontamente encaminhado ao 

Serviço de atendimento ao Estudante - SAE para as providências necessárias pelo seguro dos 

acadêmicos. O seguro cobre a realização de procedimentos para a verificação da 

contaminação ou não em hospitais/laboratórios e o tratamento necessário em caso positivo 

para a contaminação (coleta de sangue, sorologia, medicação anti-retroviral profilática, etc). 

No caso dos funcionários, deverá ser notificado e encaminhado ao serviço de saúde 

ocupacional. 

 

10.2 MATERIAL PERFUROCORTANTE 

 

São lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; ponteiras de 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros que contenha fios de 

corte capazes de causar perfurações ou cortes. 

Instruções para uso: 

a) Manusear com cuidado e atenção os materiais perfurocortantes; 

b) Não utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que 

envolvam materiais perfurocortantes; 

c) As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa; 

d) Todo material perfurocortante, mesmo que estéril, deve ser descartado 

adequadamente; 

e) As orientações para montagem deverão ser seguidas rigorosamente; 

f) O limite dos coletores deve ser respeitado e eles devem ser colocados sempre 

próximos do local onde é realizado o procedimento; 

g) Após preenchimento dos recipientes, lacrar para transportar o material perfurocortante 

com cautela e afastado do corpo. 



19 
 

 
 

Imagem 2 – Descarte adequado de material perfurocortante 

  
Fonte: Google Imagens (2019). 

 

 

11 ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO TANTO DO 

ACADEMICO COMO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVALE 

 

Todo o corpo discente, docente e funcionários da Univale devem receber orientação 

sobre as imunizações para a prevenção de doenças e participar das campanhas de vacinação 

promovidas pelo setor de Biossegurança em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Governador Valadares. 

Os cartões vacinais são analisados diariamente pela enfermeira presente no setor de 

Biossegurança e as orientações são dadas de acordo com as vacinas recomendadas pelo 

Programa Nacional de Imunização e pela Sociedade Brasileira de Imunização. O aluno deve 

apresentar sua caderneta de vacinação atualizada antes de iniciar as atividades de estágio 

curriculares. 

 

12 PRÁTICAS SEGURAS 

 

a) Todo profissional deve ter treinamento em Boas Práticas Laboratoriais (BPL) e 

princípios de biossegurança aplicados ao trabalho que irá desenvolver. 

b) Para trabalhar de forma segura, o profissional da saúde deve seguir um conjunto de 

procedimentos que visam eliminar ou reduzir os riscos de acidente no ambiente de 

trabalho. Medidas simples como a vacinação dos profissionais de saúde contra 

doenças como rubéola, tétano, gripe e hepatites são de extrema importância para 

minimizar o risco de contaminação durante os procedimentos laboratoriais.  
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c) O acesso ao laboratório deve ser restrito e não deve ser permitida a presença de plantas 

e animais. 

d) A sinalização contendo símbolo internacional de risco biológico, identificação e 

telefone de contato do profissional responsável, deve ser afixada na porta de acesso ao 

laboratório onde há o manuseio de material biológico.  

e) As pessoas devem lavar as mãos antes e após a manipulação de agentes de risco e 

antes de saírem dos laboratórios. 

f) É proibido comer, beber, fumar e aplicar cosméticos nas áreas de trabalho do 

laboratório além do uso de adereços (brincos grandes, colares, etc). 

g) Os profissionais da área da saúde devem utilizar obrigatoriamente avental de manga 

longa (de preferência descartável) permanentemente fechados para a realização dos 

trabalhos em laboratório. 

h) Para todos os procedimentos que envolvam a manipulação de material biológico é 

necessária a utilização de luvas de látex. É obrigatório o uso de calçados fechados que 

possam proteger os pés contra possíveis acidentes. Óculos de segurança ou protetores 

faciais devem ser usados sempre que os procedimentos exigirem.  

i) Os resíduos perfurocortantes como agulhas, lâminas e tubos de ensaios quebrados 

devem ser segregados cuidadosamente. Todos os resíduos devem ser descartados 

segundo normas legais e técnicas vigentes e em cumprimento ao plano de 

gerenciamento de resíduos da instituição.  

j) Vidrarias quebradas não devem ser manipuladas diretamente com as mãos, devem ser 

removidas por meios mecânicos, com auxílio de uma pá de lixo ou pinças descartadas 

em recipientes adequados.  

k) A superfície de trabalho deve ser descontaminada, minimamente, após o término de 

cada turno de trabalho e sempre que ocorrer derramamento de material biológico.  

l) O local de trabalho deve ser mantido sempre limpo e organizado e deve ser mantida 

uma rotina de controle de artrópodes e roedores.  

m) O manuseio adequado dos equipamentos laboratoriais deve ser realizado de forma 

segura objetivando a prevenção de acidentes e a proteção à saúde.  

n) Materiais e reagentes devem ser estocados em instalações apropriadas no laboratório. 

o) Todos os produtos químicos e frascos contendo reagentes devem ser identificados 

adequadamente, com o nome do produto, concentração, prazo de validade, condições 

de armazenamento e toxicidade. 
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13 NORMAS INSTITUCIONAIS DE BIOSSEGURANÇA PARA USO DE 

AMBULATÓRIO, CLÍNICAS E LABORATÓRIO 

 

a) Realizar ato seguro e dentro da técnica; 

b) Conhecimento sobre a importância da biossegurança e o atendimento igual para todos; 

c) Saber que os pacientes (clientes) não são os únicos que tem chances de adquirir 

infecções em uma Instituição; 

d) Responsabilizar-se pela auto-segurança; 

e) Conhecer e responsabilizar-se pela sua imunização; 

f) Usar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); 

g) Usar roupas adequadas, como calça comprida, sapatos fechados e impermeáveis, 

toucas, máscaras e óculos de segurança. Conservar os cabelos compridos presos;  

h) Lavar as mãos ao retirar as luvas; 

i) Não manuseando cadernos, impressos de relatório, caneta ou telefone com as mãos 

enluvadas; 

j) Retirar os EPI’s para circular pelo Campus; 

k) Usar sapatos fechados; 

l) Não usar roupas decotadas e transparentes; 

m) Ser educador permanente a toda assistência efetuada; 

n) Lembrar sempre que a essência da prevenção está em não se acidentar; 

o) Não deixar materiais estranhos ao trabalho sobre as bancadas (Cadernos, bolsas e 

agasalhos devem ficar nos escaninhos ou assemelhados – material que não será 

utilizado colocar em local adequado);  

p) As bancadas e os corredores, bem como as pias, têm de ser mantidas sempre limpas 

durante toda a aula.  

q) Descarte adequado de resíduos. 

 

13.1 POSTURA DO ACADÊMICO DENTRO DO LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO OU 

CLÍNICA 

 

a) Retirar adornos; 

b) Usar luvas, máscara, óculos e jaleco; 

c) Prender o cabelo; 
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d) Retirar luvas após atendimento e/ou para atender ao telefone, escrever em fichas ou 

caderno; 

e) Retirar toda paramentação antes de sair do laboratório; 

f) Não circular pelo campus paramentado; 

g) Não alimentar-se dentro do laboratório; 

h) Usar calçados totalmente fechados e impermeáveis; 

i) Usar calça ou saia abaixo do joelho; 

j) Lavar as mãos antes de sair do laboratório. 

 

13.2 PARAMENTAÇÃO E ATITUDE DO PROFISSIONAL TÉCNICO DAS CLÍNICAS 

DE ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM E LABORATÓRIOS 

 

a) Usar roupa branca (evitar transparências, decotes e miniblusas). 

b) Utilizar durante as atividades, sapato branco totalmente fechado e impermeável. 

c) Manter-se dentro do setor com uso de EPI’s (máscara, goro, luva, óculos, jaleco com 

manga). 

d) Falar baixo. 

e) Não repousar nos ambientes de trabalho. 

f) Atender solicitação dos estudantes e professores. 

g) Trabalhar com as orientações técnicas do professor. 

h) Relatar ao professor responsável pela clínica as dificuldades com o acadêmico, não 

discuta com os alunos. 

i) Comunicar ao professor as atitudes inadequadas do acadêmico. 

j) Não alimentar-se durante o período de trabalho. 

k) Checar as condições de funcionamento dos equipamentos. 

l) Preencher os formulários de acordo com o sistema de informação. 

m) Colaborar a partir da postura nos programas preventivos e educativos de saúde. 

 

 

14 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Todos os Ambulatórios, Clínicas e Laboratórios deverão estar providos de: 
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a) Sabão líquido germicida, com mecanismo dispensador que impeça o refluxo da 

solução. Os dispensadores (saboneteiras) deverão ser limpas semanalmente com álcool 

70%, pela equipe de limpeza; 

b) Papel toalha; 

c) Dispensador com álcool a 70%, para limpeza de equipamentos; 

d) Lixeira com tampa, pedal e identificação; 

e) É proibida a varredura seca das dependências físicas das clínicas; 

f) O piso de todas as dependências físicas das clínicas deve ser de material liso, 

resistente, lavável e impermeável; 

g) As paredes devem ser de cor clara, de materiais lisos, resistentes e laváveis; 

h) Todas as clínicas devem estar providas de recipiente adequado ao descarte de agulhas 

utilizadas, dos resíduos restauradores e orgânicos contaminados; 

i) Todo instrumental clínico deverá ser lavado na sala de expurgo, seguindo o protocolo 

de lavagem; 

j) É proibido guardar alimento na mesma geladeira de conservação de material hospitalar 

e vice-versa. 

k) A coleta do resíduo biológico (infectante) deverá ser realizada separada do lixo 

comum, conforme as normas determinadas pela Legislação Municipal e deverão ser 

transportados em sacos brancos leitosos e carrinhos apropriados. 
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APÊNDICE A - Como usar e zelar pelos equipamentos e materiais necessários na limpeza, 

desinfecção e descontaminação do ambiente da universidade 

 

Equipamento/ 

Material 
Para que serve Quando usar 

Como limpar o equipa- mento 

ou material 
Como guardar 

Avental 
impermeável 

Proteger o tronco 

da água, sabão 
ou produtos 
químicos. 

Em todas as atividades 
com possibilidade de 

contato direto com 
água e sabão em 

abundância ou produto 
químico. 

Após o uso, do avental, 
friccionar pano úmido em 

água e sabão removendo todo 
o sabão com água pura. Na 
presença de sujeira pesada 

oumatéria orgânica, 
encaminhar à lavanderia. 

Acondicionar 

pendurado, 
limpo, seco e 
pelo avesso. 

Baldes 

Acondicionar 
produtos para 

limpeza. 
Indicado 01 

balde para água 
pura e 01 para 

água e sabão. 

Na limpeza, 
desinfecção e 

descontaminação. 

Lavar em água corrente no 
tanque do Depósito de 

Material paraLimpeza (DML). 

Guardar limpo, 
seco e virado 
para baixo. 

Bota de borracha 

nitrílica para 
limpeza 

Proteger os pés 
do contato com 
os produtos de 

limpeza e 
material 

biológico; Evitar 
acidentes em 

pisos 

escorregadios ou 
comeletricidade. 

Na limpeza, 
desinfecção e 

descontaminação. Na 
manipulação de 

resíduos e material 
biológico. 

Limpeza externa com água e 
sabão. Ao final do dia, passar 

álcool a 70% em seu interior 
edeixá-la virada com o cano 

para baixo. 

Guardar limpa, 
seca e virada 

com o cano para 
baixo. 

Carrinho para 
limpeza 

Organizar e 
transportar todo 

o material 
necessário para a 

realização da 
limpeza, 

desinfecção e 
descontaminação 

Na limpeza, 

desinfecção e 
descontaminação 

durante a jornada de 
trabalho. 

Ao final do dia, friccionar 
pano úmido em álcool a 70%. 

Guardar limpo e 
organizado no 

DML. 

Escova 
Remover 

sujidade aderida 
em superfícies. 

Na remoção de 
sujidade aderida em 

superfícies de 
ambientes. 

Lavar em água corrente após o 
uso. Deixar escor- rer com as 

cerdas para baixo. 

Guardar limpa e 
seca. 

Esfregão 

Remover sujidade 
aderida em 

superfí- cies, 
especialmente, 

piso. 

Na remoção de 

sujidade aderida em 
superfícies de 

ambientes. 

Lavar em água corrente após o 
uso. Deixar escorrer com as 

cerdas para baixo. 

Guardar limpo e 
seco. 

Esponja 
Remover sujidade 

mais superficial. 

Na remoção de 

sujidade mais 
superficial aderida em 
superfícies de ambi- 

entes. 

Lavar em água corrente após o 
uso. Deixar secar. 

Guardar limpa e 
seca. 

Luva de borracha 

Proteger as mãos 

do contato com 
os produtos de 

limpeza e 
material 

biológico. 

Na limpeza, 

desinfecção e 
descontaminação. Na 

manipulação de 
resíduos e material 

biológico. 

Limpeza externa com água e 
sabão. Ao finaldo dia, passar 

álcool a 70% em seu interior e 
deixá-la virada com a abertura 

parabaixo. 

 

Guardar limpa, 
seca e virada 
com o punho 
virado para 

baixo. 
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Mangueira 

Lavar grandes 

áreas externas, 
como escadarias, 

calçadas, 
anatômico e 

abrigo de 
resíduo. 

Na limpeza, 
desinfecção e 

descontaminação 
terminal. 

Limpar a parte externa com 
pano úmido em álcool e deixar 

escorrer a água na porção 
interna. 

Guardar limpa, 
seca e enrolada. 

Pá coletora de 
lixo 

Recolher resíduos 
sólidos em 
superfícies. 

Na presença de 
resíduos sólidos na 

superfície, 
especialmente no piso. 

Lavar em água corrente após o 
uso. Deixar secar. 

Guardar limpa e 
seca. 

Pano de 
algodão ou 
compressa 

Remover 

sujidade ou 
poeira aderida 
em superfícies 
ou secar louças 

do banheiro. 

Na presença de 
sujidade ou poeira 

aderida em superfícies, 
especialmente, 

mobiliários. 
Quando lavar o ban- 

heiro. Usar pano 
distinto para cada caso. 

Lavar em água cor- rente e 
sabão, deixar de molho por 10 

minutos em solução 
desinfetante (hipoclorito de 

sódio a 1%). 

Guardar limpo e 
seco. 

Pano de chão 

Remover 
sujidade ou 

poeira aderida 
em superfícies. 

Na presença de 

sujidade ou poeira 
aderida em superfícies, 
especialmente, parede 

ou piso. Usar pano 
distinto para cada caso. 

Lavar em água cor- rente e 
sabão, deixar de molho por 10 

minutos em solução 
desinfetante (hipoclorito de 

sódio a 1%). 

Guardar limpo e 
seco, pendurado 

em varal. 

Rodo 
Raspar a água do 

piso. 

Na presença de água 
em pisos, 

especialmente, em 
banheiros. 

Lavar em água corrente após o 
uso. Deixar secar. 

Guardar limpo e 
seco. 

Sinalizador 
para piso 

molhado ou 

escorregadio 

Para evitar 
acidentes e 

quedas 
decorrentes de 

piso 
escorregadio. 

Quando o piso estiver 
molhado, úmido ou 

escorregadio, durante a 
limpeza, desinfecção 

ou descontaminaçãodo 
ambiente. 

Lavar em água corrente após o 
uso. Deixar secar. 

Guardar limpo e 
seco. 

Vassoura para 
vaso sanitário 

Remover 
sujidade aderida 

na louça 

sanitária. 

Na presença de 
sujidade aderida na 

louça sanitária, durante 

a limpeza do banheiro. 

 
Lavar em água corrente após o 

uso. Deixar secar. 

 
Guardar limpo e 

seco. 

Escada para a 
limpeza do teto 

Para alcançar 
locais de maior 

altura, com 

segurança. 

Para limpar superfícies 
de móveis, bancadas 

ou equipamentos mais 

altos. 

Limpar a parte externa com 
pano úmido em álcool. 

Guardar limpa e 
seca. 

Vassoura de 
piaçava 

Para varredura 
seca da área 

externa e piso de 
banheiro. 

Na limpeza e remoção 
de sujidade aderida ao 

piso. 
Lavar com água e sabão. 

 
Guardar 

pendurada pelo 
cabo. 
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APÊNDICE B - Fluxograma para o atendimento em caso de acidente com perfurocortante 

contaminado com material biológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUTA EM CASO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE CONTAMINADO COM 

MATERIAL BIOLÓGICO PARA FUNCIONÁRIO, PROFESSOR E ACADÊMICO: 

Acolhimento na Biossegurança 

Notificação do acidente. 

Funcionário ou professor da Univale 

deve procurar o setor de Segurança do 

Trabalho para notificar o acidente e 

preencher da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT). 

O enfermeiro encaminha o acadêmico ou 

professor ou funcionário, com o paciente-fonte 

e o cartão de vacinas ao Hospital Municipal de 

Governador Valadares (HMGV). 

 

▪ O médico plantonista da clínica médica do HMGV solicitará o teste rápido para HIV, hepatite B 

e hepatite C do paciente fonte e do profissional ou acadêmico acidentado; 

▪ O médico do HMGV fornece o resultado dos exames ao paciente fonte e ao acadêmico ou 

profissional acidentado, realiza as condutas pertinentes aos resultados e entrega uma cópia do 

resultado dos exames ao acidentado e paciente fonte. 

 

Após resultados dos testes rápidos o paciente-fonte e acidentado são encaminhados para o Centro 

de Referência em Atenção Especial à Saúde (CRASE). 

O acadêmico ou professor ou funcionário deverá 

levar os resultados dos exames e/ou receita 

médica, junto com o cartão de vacinas, para o 

seguimento do caso no CRASE. 

 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, nº 242, Centro, 

Telefone: 3271-3048. 

 

O acadêmico ou profissional poderá 

procurar um médico particular ou 

laboratório particular, se for de seu 

interesse. Portanto, o mesmo pagará o 

valor da consulta médica e dos exames 

realizados. 

Procurar a seguradora com os seguintes documentos e resultados de exames para ressarcir os 

valores gastos: relatório do médico com diagnóstico, carimbo, assinatura e seu CPF; recibos de 

pagamentos ao médico e ou exames laboratoriais originais; nota fiscal dos medicamentos 

acompanhados da receita médica; documentos pessoais e declaração da Univale assinada e 

carimbada de que o acadêmico está matriculado.  

Contato com a seguradora da Univale – Espaço A3. 

Procurar o IMEST (Medicina e 

Segurança do Trabalho) para o 

seguimento. 

Observação: Qualquer dúvida entre em contato com o Setor de Biossegurança e Acolhimento. 

Endereço: Rua Israel Pinheiro, 2000 – Bairro Universitário. Governador Valadares (MG). 

Universidade Vale do Rio Doce - Campus Antônio Rodrigues Coelho - Bloco D6, Sala 05 

Contato: (33) 3279-5967 – Email: biosseguranca@univale.br 
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APÊNDICE C – Formulário para notificação de acidentes durante atividade acadêmica 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DURANTE ATIVIDADE ACADÊMICA 

 

▪ Acadêmico (a): ___________________________________________ ▪ Idade: ______ anos 

▪ Contato (telefone e e-mail): ___________________________________________________ 

▪ Curso: _________________    ▪ Período: _______  ▪ Prof. Responsável: ________________ 

▪ Paciente-fonte: ___________________________________________ ▪ Idade: ______ anos 

▪ Data do acidente: ___/___/_____  ▪ Horário: ______ ▪ Local: ________________________ 

▪ Descrição do acidente: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

▪ Uso de Equipamento de Proteção Individual:    (     ) Sim      (     ) Não 

Justificativa: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

▪ Conduta após acidente: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Governador Valadares, ______ de ______________________ 2019. 

 
 

 

________________________________ 

Notificador 

 

________________________________ 

Enfermeiro (a) 

 

▪ Conclusão do caso: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Formulário para notificação de acidentes durante atividade de trabalho 

 

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DURANTE ATIVIDADE DE TRABALHO 

 

▪ Funcionário (a): ___________________________________________ ▪ Idade: _____ anos 

▪ Contato (telefone e e-mail): ___________________________________________________ 

▪ Setor: ___________________________________    ▪ Bloco: _________________________ 

 ▪ Coordenador: ______________________________________________________________ 

▪ Paciente-fonte: ___________________________________________ ▪ Idade: ______ anos 

▪ Data do acidente: ___/___/_____  ▪ Horário: ______ ▪ Local: ________________________ 

▪ Descrição do acidente: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

▪ Uso de Equipamento de Proteção Individual:    (     ) Sim      (     ) Não 

Justificativa: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

▪ Conduta após acidente: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Governador Valadares, ______ de ______________________ 2019. 

 
 
 

________________________________ 

Notificador 

 

________________________________ 

Enfermeiro (a) 

 

▪ Conclusão do caso: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


