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BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 Corresponde a um conjunto de procedimentos, técnicas, metodologias, 

equipamentos e dispositivos capazes de minimizar riscos relacionados às atividades 

laborais do profissional de saúde e de outras áreas de atuação, que podem comprometer a 

saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade 

dos trabalhos desenvolvidos.  (Manual de Biossegurança-LACEN 

Vitória, 2017) 

 

Equipamentos de proteção Individual- EPI’s 

 

Segundo a NR6 da Portaria do Ministério do Trabalho (1978) 

São dispositivos de uso individual destinado a proteger a integridade 

física do trabalhador de forma individual, incluem luvas, protetores 

oculares (óculos de proteção) ou faciais, protetores respiratórios 

(máscaras), aventais e protetores para membros inferiores (sapatos 

e botas). 

Esses equipamentos são regulamentados pelo ministério do trabalho e seu uso visa 

minimizar a exposição profissional aos riscos e evitar possíveis acidentes de trabalho. 

 

Prevenção de acidentes com perfuro cortantes 

 

Os profissionais que manipulam materiais e equipamentos de perfurar e cortar 

apresentam grandes riscos de acidentes, podendo adquirir infecções transmitidas pelos 

vírus da Hepatite B Hepatite C e HIV.  Logo, a enfermagem pelo fato de ser o principal 

agente cuidador nos serviços de saúde está exposta a esses riscos. (Silva e Rocha, 2010) 

Com isso, as medidas de prevenção, devem fazer parte de programas de 

treinamento e educação continuada nas unidades de saúde em prol da redução desses 

riscos laborais. 

De acordo com o ministério da saúde, os materiais biológicos são: tecidos, 

secreções diversas como líquor, sangue, vômito, urina etc. 

 

Procedimentos de maior risco: acessos venosos, administração 

de medicamentos injetáveis, manipulação de agulhas – reencape 



 

 

principalmente, transporte de materiais biológicos e movimento súbito do cliente. 

Medidas de prevenção 

• Higienizar as mãos antes e após procedimentos; 

• Usar sempre os EPIs sempre que necessário 

• Adotar práticas corretas de limpeza e desinfecção em geral; 

• Descartar corretamente materiais perfuro-cortante 

(recipiente de paredes rígidas- descartex); 

• Nunca reencapar, entortar ou quebrar agulhas manualmente; 

• Imunizar- se contra hepatite B. 

 

CALÇANDO LUVA ESTÉRIL 

 

Material: Par de luvas estéreis 

Passos- observe a figura a seguir na próxima e siga os passos abaixo: 

1. Retirar adornos (anéis, pulseira e relógios); 

2. Observar a validade da luva, escolhendo um tamanho adequado para suas mãos; 

3. Higienizar as mãos; 

4. Abrir o pacote de luvas; 

5. Retirar o envelope contendo as luvas do invólucro externo e colocá-lo sobre uma 

superfície seca e limpa; 

6. Abrir o invólucro interno expondo o par de luvas; 

7. Pegar a luva esquerda com a mão direita (se canhoto proceder ao contrário), segurando 

pela parte do punho e evitando tocar a parte interna da luva; 

8. Deslizar a mão esquerda para dentro da luva; 

9. Pegar a luva direita com a mão esquerda pela face interna do punho; 

10. Deslizar a mão direita para dentro da luva; 

11. Ajustar as luvas adequadamente. 



 

 

 

 

Retirando as luvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pegar o punho da luva de uma mão das mãos e puxá-la de modo que a luva fique 

totalmente dentro da mão; 

2. Evitar que os dedos da mão enluvada toquem na mão desnuda; 

3. Introduzir o dedo indicador e médio da mão desnuda no punho da mão enluvada; 

4. Puxar a luva até retirá-la totalmente; 

5. Jogá-la no lixo infectante; 

6. Higienizar as mãos. 

 



 

 

HIGIENIZAÇÃO UNIVERSAL DAS MÃOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Segundo PMP – Procedimento Multidisciplinar Institucional do Hospital Vera Cruz, 

2016, higienização das mãos é a uma técnica individual muito simples que serve para 

prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde (infecção 

hospitalar).   O termo “lavagem das mãos” foi substituído por “higienização das mãos” por 

ser uma técnica mais complexa e completa. 

As mãos constituem a principal via de transmissão de microorganismos durante a 

assistência prestada aos pacientes, pois a pele é um potencial reservatório de 

microorganismos das diversas naturezas que podem ser transferidos de uma superfície 

para outra, pelo contato direto (pele com pele),ou indireto, por contato com objetos e 

superfícies contaminados. 

A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: 

• Remoção de sujidade das mãos, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da 

microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato. 

• Prevenção e redução das infecções causadas pelas 

transmissões cruzadas. 

 

Quem deve higienizar as mãos? 

Todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, 

que mantém contato direto ou indireto com os pacientes e que atua 

na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou 

contaminado. 

Como e quando fazer? 

            As mãos dos profissionais que trabalham em unidades de saúde podem ser 

higienizadas se utilizando: água e sabão ou preparação alcoólica.  

A realização da técnica deve 

acontecer nos seguintes 

momentos: 

• Quando as mãos estiverem 

visivelmente sujas; 

• Ao iniciar o turno de trabalho; 

• Após ir ao banheiro; 



 

 

• Antes e depois das refeições; 

• Antes de preparo de alimentos; 

• Antes de preparo e manipulação de medicamentos. 

• Antes e depois de procedimentos. 

 

 

Importante!! 

• Use luvas somente quando indicado; 

• Trabalhamos com dois tipos de luva: estéril e de procedimento.  A luva de 

procedimento deve ser usada para proteger o profissional durante a realização de 

procedimentos não estéreis e, a luva estéril, deve ser usada quando na realização de 

procedimentos estéreis, protegendo o profissional e o paciente; 

• Utiliza-as antes de entrar em contato com sangue, líquidos corporais mucosa, pele não 

integra e outros materiais contaminados; 

• Troque de luvas sempre que entrar em contato com o outro paciente; 

• Troque também durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio ou local 

corporal contaminado para outro, limpo, ou quando esta estiver danificada; 

• Nunca toque superfícies e materiais (tais como: telefones, maçanetas, portas) quando 

estiver com luvas; 

• Lembre-se: o uso de luvas não substitui a higienização das mãos! 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de antissépticos 

Estes produtos associam detergentes com antissépticos e devem ser utilizados para 

reduzir a flora bacteriana da pele das mãos. 

• Serve para precaução de contato em casos de pacientes portadores de 

microorganismos multirresistentes. 

• Em surtos epidemiológicos. 



 

 

Termos importantes: 

• Antissepsia: processo que elimina a maioria ou todos os microorganismos patogênicos, 

exceto os esporos bacterianos da pele e mucosas. 

• Assepsia: Uso de substâncias microbiocidas ou microbiostáticas de uso em superfície, 

equipamentos e instrumentos. 

 

 

TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO UNIVERSAL DAS MÃOS 

 

Procedimento designado pela ANVISA com grande potencial de redução de infecções 

hospitalares, deve seguir o passo a passo descrito abaixo: 

Material: água, sabão líquido neutro e toalhas de papel. 

Passos: 

1. Inspecione a superfície das mãos para ver se tem lesões ou cortes na pele ou cutículas; 

2. Inspecione as mãos quando à sujidade visível e a condição das unhas; 

3. Retire relógios, pulseiras e adornos; 

4. Fique diante da pia, mantendo as mãos e o uniforme longe da superfície (se as mãos 

tocarem na pia durante a lavagem repita o procedimento); 

5. Acione a água, regulando o fluxo de água e evitando esguichar água contra o uniforme; 

6. Umedeça as mãos e punhos completamente sob água corrente, mantendo as mãos e 

antebraços mais baixos do que os cotovelos durante a lavagem; 

7. Aplique 3 a 5 ml de sabão antisséptico e friccione as mãos juntas vigorosamente, 

ensaboando completamente; 

8. Lave as mãos usando espuma em abundância e friccione por pelo menos 45 segundos. 

Siga o passo a passo orientado pelo Ministério da Saúde. Mantenha as pontas dos 

dedos para baixo para facilitar a remoção de micro-organismos; 

9. Seque as mãos completamente, dos dedos aos punhos e antebraço com toalha de uso 

único; 

10. Depois de usado, descarte o papel toalha em um recipiente adequado; 

11. Desligue a água com os pedais de pé ou joelho.  Para desligar a torneira manual, use 

o papel toalha seco e limpo, evite tocar as maçanetas com as mãos. 

 

Observe ao lado os passos para correta lavagem das mãos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: 

https://bellahairmg.com.br/site/higiene-das-maos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRICCIONAR: 

1. Palma com palma 

2. Palma com dorso 

3. Interdigitais 

4. Articulações  

5. Polegar 

6. Unhas 

7. Punho 
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