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• Engenheiro Civil 41 anos de experiência na área da construção civil em 

empresas de diferentes portes.

• Engenheiro de Segurança do Trabalho, 28 anos de experiência, com vivência na 
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• UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU –Lecionou durante 10 anos para todas turmas 

de graduação de Engenharia.

• UNIP – Universidade Paulista- (desde 2004) – Docente para turmas de pós-

graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho.

• IAMSPE – Instituto de Assist.  Médica do Servidor Público Estadual- Engenheiro de 

Segurança do Trabalho durante 9 anos e mais outros diversos Hospitais 

Privados. 

• CNEC- Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores - Contrato do CDH, para 

a obra: INCOR – INSTITUTO DO CORAÇÃO (65.000,00m²) - Engenheiro Civil –

Gerenciamento de Obras Públicas e outras obras como Hipermercado, Indústria, 

Escolas.                                                                                                                

Coordenador da Divisão de Segurança no Trabalho do I.E.                                                                      

Gerente  Técnico da Foco Engenharia de Avaliação e Pericias Ltda.
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• Resíduos dos serviços de saúde (RSS);

• Riscos biológicos;

• PGRSS

• SST- Serviços de saude



Resíduos dos serviços de saúde (RSS) 

Todos os resíduos gerados por estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde



Resíduos dos serviços de saúde (RSS) 

Fonte de riscos à saúde e ao meio ambiente

Procedimentos técnicos e descarte inadequados 

NOBREGA, 2002



Resíduos dos serviços de saúde (RSS) 

Destaque legal somente no início da década de 90

Acidente de Minamata, no Japão, onde mercúrio foi 

lançado numa baia, contaminando peixes e com 

conseqüências catastróficas para o meio-ambiente

AGAPITO, 2007; BARBIERI, 2004; NAIME & GARCIA, 2004 

Políticas públicas e legislações tendo como eixo de 

orientação a sustentabilidade do meio ambiente e a 

preservação da saúde.



Legislações aplicadas aos RSS 
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Legislações aplicadas aos RSS 

Associação Brasileira de Normas Técnicas produziu muitas iniciativas de normatizações

específicas dos serviços de saúde como:

NBR 12.807/1993 - que trata sobre a terminologia dos resíduos do sistema de saúde;

NBR 12.808/1993 - sobre classificação de resíduos dos serviços de saúde;

NBR 12.809/1993 - normatizações sobre formas de manuseio de resíduos dos serviços

de saúde;

NBR 12.810/1993 - sobre coleta dos resíduos dos serviços de saúde em geral;

NBR 13.853/1997 - coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou

cortantes – requisitos e métodos de ensaio;

NBR 14.652/2001 - coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde;

NBR 10.004/2004 - resíduos sólidos – classificação, segunda edição.



Legislações aplicadas aos RSS 

Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) → Estabelece claramente a responsabilidade

sobre os resíduos gerados

Só desaparecem quando os materiais são

reciclados ou reaproveitados, mas permanece

mesmo após o tratamento e disposição

adequada de qualquer tipo de resíduo gerado



Legislações aplicadas aos RSS 

CONAMA: Resolução 358 de 29 de abril de

2005, revogando todas as resoluções anteriores

Coerência e sintonia com a Resolução 306/2004 da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária:

“Regulamento Técnico para o Gerenciamento de

Resíduos de Serviços de Saúde”

Faltam políticas, definições, fiscalizações e principalmente ações

que sinalizem a preocupação governamental que o tema exige,

pela sua complexidade, dimensão e impacto direto na vida das

populações



Classificação, Identificação e 

Tratamento dos RSS

MÓDULO 01



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

Este grupo é subdividido em mais cinco grupos: A1, A2, A3, A4 e A5 

SPINA, 2005

A
Englobam os componentes com possível presença de agentes biológicos 

que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção

Resolução CONAMA, anexo I classifica em cinco categorias de A até E: 

Tratamento através de incineração, autoclave, tratamento químico ou micro-ondas



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

SPINA, 2005

A1

A2

Culturas e estoques de microrganismos, resíduos de fabricação de produtos

biológicos, exceto os hemoderivados; meios de cultura e instrumentos utilizados

para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de

manipulação genética. Estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem

tratamento prévio

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais

submetidos a processo de experimentação com inoculação de microorganismos, bem

como sua forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de

microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que

foram submetidos ou não a estudo anatomo-patológico ou confirmação diagnostica.

Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

SPINA, 2005

A3

A4

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem 5 sinais

vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou

idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor cientifico ou legal e

não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares

Kits de linhas artesanais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases

aspiradores de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de laboratório

e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções; tecido adiposo proveniente de

lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este

tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência á

saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

SPINA, 2005

A5
Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com

suspeita ou certeza de contaminação com príons



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

SPINA, 2005

Tratados com incineração

Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou

ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade,

corrosividade, reatividade e toxicidade



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

SPINA, 2005

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e

para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista

C

Tratamento por decaimento



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

SPINA, 2005

PapelPlástico Metal OrgânicoVidro

D
Resíduos que não apresentem riscos biológicos, químicos ou radiológicos à

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos

domiciliares

Os resíduos não recicláveis são encaminhados para aterro sanitário



Classificação, Identificação e Tratamento dos RSS

SPINA, 2005

E
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como:

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

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

capilares; 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 similares

Tratamento através de incineração, autoclave, tratamento químico ou

micro-ondas



Descarte de RSS no Brasil 

SISINNO & MOREIRA, 2005

- Contínuo incremento da complexidade da 

atenção médica

- Uso crescente de material descartável

Aumento da população idosa

Duas formas de mecanismos de

mercado induzem a boas práticas

- Cadeias e redes de reciclagem ou 

reutilização de materiais

- Geração de renda 

- Necessidade de aprimorar práticas por 

questões de indução de mercado

- ISO 9.000 e da série ISO 14.000



FERREIRA, 1995; PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, 2011

Mais de 30 mil unidades de saúde produzindo esses resíduos, e

na maioria das cidades, a questão do manuseio e da disposição

final não está resolvida, sendo que algumas unidades de saúde

desconhecem a quantidade e a composição dos resíduos que

produzem



FERREIRA, 1995; PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, 2011

Destinação Final dos RSS Coletados pelos Municípios



PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, 2011

Quantidade de RSS Coletadas pelos Municípios Distribuídos

por Região e Brasil

39,8%

14,5%4%

11,2%

18%

12,5%

Incineração

AutoclaveMicroondas

Vala Séptica

Aterro Sanitário

Lixão
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Quais são os riscos associados aos RSS?

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 2006

Probabilidade da ocorrência de um evento adverso em virtude da presença de um agente biológico

Registros de muitos acidentes envolvendo resíduos

perfurocortantes (criação da porta de entrada) com sangue

e outros fluidos orgânicos (possíveis presença e

concentração do agente infectante), envolvendo tanto o

Pessoal da atenção à saúde como o da limpeza e coleta

dos resíduos, muitas vezes, com baixa resistência e sem

imunização

Risco Biológico 



Quais são os riscos associados aos RSS?

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 2006

Exposição dos profissionais a agentes físicos como, por exemplo, a temperaturas

extremas durante o abastecimento manual das unidades de tratamento térmico e à

radiação ionizante, quando os rejeitos radioativos são mal acondicionados ou

armazenados para decaimento.

Outros agentes físicos são: ruído, vibração, radiação não-ionizante, iluminação

deficiente ou excessiva e umidade

Risco físico



Quais são os riscos associados aos RSS?

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 2006

Exposição dos profissionais a agentes químicos, como poeiras, névoas, vapores, gases, mercúrio,

produtos químicos em geral e outros. Os principais causadores desse risco são: quimioterápicos

(citostáticos, antineoplásicos, etc.), desinfetantes químicos (álcool, glutaraldeído, hipoclorito de

sódio, ácido peracético, clorexidina, etc.) e os gases medicinais (óxido nitroso e outros)

A exposição aos resíduos químicos perigosos mal acondicionados ou submetidos a tratamento

em instalações inadequadas também é danosa à saúde do trabalhador e da população do entorno

da área de tratamento

Risco químico



Quais são os riscos associados aos RSS?

Exposição da equipe a agentes mecânicos ou que propiciem

acidentes. Escalpes, seringas, bisturis e tesouras são,

constantemente, encontrados junto aos lençóis e roupas de

centro cirúrgico nas lavanderias, abrigo de resíduos com espaço

físico sub-dimensionado ou arranjo físico inadequado, acesso

inadequado ao abrigo de resíduos pelo pessoal da coleta externa,

contêineres sem condições de uso, perigo de incêndio ou

explosão de equipamentos de tratamento de resíduos, ausência

de EPI, agulhas no chão e improvisações diversas.

Risco de acidente

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 2006



Quais são os riscos associados aos RSS?

AGAPITO, 2007; MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 2006

Segundo a Anvisa (2006), o risco para o Meio

Ambiente é a probabilidade da ocorrência de

efeitos adversos ao meio ambiente, decorrentes

da ação de agentes físicos, químicos ou

biológicos, causadores de condições ambientais

potencialmente perigosas que favoreçam a

persistência, disseminação e modificação desses

agentes no ambiente.

Riscos Ambientais 



GARCIA & RAMOS, 2004

➢ Parâmetros físico-químicos: como umidade, 

carbono, hidrogênio, enxofre, sólidos, voláteis, 

poder calorífico, cloro e cloretos- possível ação 

degradante ao meio ambiente.

Quais são os riscos associados aos RSS?



Prevenção e Minimização da 

Contaminação Ambiental



Prevenção e Minimização da Contaminação Ambiental

MACHADO (1993)

Programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde  

PGRSS 

Tem o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar aos

mesmos um manejo seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos

trabalhadores, a preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio

ambiente



Levantamento dostipos 
de resíduos e 

quantidades geradas
Disposição final dos RSS

Identificação dos tipos 
de resíduos 

Coleta transporte 
externo  dos  RSS

Acondicionamento dos 
RSS

Armazenamento 
temporário dos RSS

Armazenamento externo 
Coleta e transporte interno 

dos RSS

PGRSS



Disposição final dos RSS 



Disposição final dos RSS 

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 2006

Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou 

em locais previamente preparados para recebê-los

As formas de disposição final dos RSS atualmente utilizadas são: aterro

sanitário, aterro de resíduos perigosos classe I (para resíduos industriais),

aterro controlado, lixão ou vazadouro e valas



• Resíduos dos serviços de saúde 

(RSS);

• Riscos biológicos;

• PGRSS

• SST- Serviços de saude



Risco Biológico - Agentes



Risco Biológico - Agentes

➢ Microrganismos

➢ Alergenos de origem biológica

➢ Produtos derivados do metabolismo microbiano



Risco Biológico -

Transmissibilidade

MÓDULO 02



Risco Biológico - Transmissibilidade

❖ Ingestão

❖ Inalação

❖ Penetração através de mucosas

❖ Penetração através de solução de continuidade

❖ Penetração ativa direta da biogênese patogênica



Risco Biológico - Transmissibilidade

❖ Deposição sobre a pele seguida  de propagação localizada 

❖ Introdução no organismo com auxílio de objetos e instrumentos

❖ Introdução em tecido muscular ou no sangue por picada de 

insetos ou mordedura de animais



Doenças e Ocupações 

MÓDULO 02



Doenças e ocupações 

➢ Dentistas – hepatites B e C, HIV

➢ Médico/enfermeiro – hepatites, HIV, TBC…

➢ Veterinário/ comércio de animais – bruceloses, 

dermatofitoses, raiva, salmonelose, antraz

Limpeza urbana – leptospirose, ascaridíase, ancilostomíase

➢ Lavadeiras - dermatofitoses



Doenças e ocupações 

➢ Jardineiro – larva migrans cutânea, esporotricose

➢ Lavoura – raiva, antraz, tétano, leptospirose, 

histoplasmose, paracoccidioidomicose, esquistossomose, 

ascaridíase

➢ Construção civil - histoplasmose, malária, 

paracoccidioidomicose

➢ Creches – hepatite A, CMV, rubéola



Serviços de Saúde 

MÓDULO 02



➢ Centro de saúde  e hospitais

➢ Necrotérios

➢ Laboratórios

➢ Trabalho de campo - controle de vetores e vigilância 

sanitária

➢ Pesquisa com animais

Serviços de Saúde 



Prevenção

➢ Imunização ativa gratuita contra tétano, difteria, 

hepatite B 

➢ Equipamentos de proteção individual

➢ Dejetos descartados e identificados como 

resíduos biológicos 

➢ Agentes de transmissão sanguínea (precauções 

universais)



Precauções Universais

1. Evitar contato direto com fluidos ou secreções 

orgânicas

➢ Luvas em procedimentos invasivos

➢ Contato com a boca: bochechos com água oxigenada 3%

➢ Contato com a pele: lavar com sabão degermante sem 

escovação

➢ Usar máscara se possibilidade de contato com boca ou 

nariz



Precauções Universais

1. Evitar contato direto com fluidos ou secreções orgânicas

➢ Luvas em procedimentos invasivos

➢ Contato com a boca: bochechos com água oxigenada 3%

➢ Contato com a pele: lavar com sabão degermante sem 

escovação

➢ Usar máscara se possibilidade de contato com boca ou nariz

➢ Usar óculos se possibilidade de contato com olhos

➢ Aventais protetores se possibilidade de contato com sangue 

ou fluidos



2. Profissional com lesão de pele, cobri–lá com curativo

3. Evitar picada de agulhas e lesões que provoquem soluções 

de continuidade

➢ Não recapar as agulhas

➢ Recolher as agulhas → hipoclorito 0,5% e só depois colocá –

las no lixo

➢ Caso haja picada – pressionar para retirar o sangue, lavar 

com sabão degermante e curativo

Precauções Universais



4. Lavar sempre as mãos com água e sabão sempre 

que lidar com pacientes

5. Lixo hospitalar

➢ Coletado em saco plástico, amarrado, colocado em 

novo saco plástico e incinerado

➢ Coletor – luvas, avental e botas

Precauções Universais



Precauções Universais

6. Limpeza da unidade e utensílios

➢ Fluido corpóreo no chão, bancada ou mesa → hipoclorito de 

sódio 1% por 30 minutos

➢ Manipular as roupas o mínimo, rotulá – las “contaminado”

➢ Lavagem de roupas com fluidos → detergente + água a 71oC por 

25 minutos



Riscos biológicos em serviços de saúde

OMS – 3 milhões de acidentes percutâneos por agulhas 

contaminadas por material biológico por ano 

- 2.000.000 expostos vírus B

- 900.000 expostos vírus C

- 170.000 expostos HIV

(World Health Organization 2002, Wilburn et al 2004)



Pesquisa em hospital de grande porte em SP

com 2.000 leitos 

Freqüência de exposição à material biológico 30 dias 

e 12 meses antes da pesquisa

- 1.096 entrevistados

- 236 (21,5%) tiveram acidente com material biológico nos 12 meses

- 54 (4,9%) nos últimos 30 dias

Basso M, 1999.



Pesquisa em hospital de grande porte em SP

com 2.000 leitos 

Freqüência por categoria nos últimos doze meses

- 14,7% entre auxiliares de enfermagem

- 10,2% enfermeiros

- 10,5% técnicos de laboratório

- 11,3% equipe de limpeza

- 24,1% médicos assistentes

- 44,5% médicos residentes

- 55,4% entre internos de medicina

Basso M, 1999.



➢ USA:  1.000 acidentes/dia c/material biológico

➢ Estado do Rio de Janeiro: 14 mil acidentes notificados desde 

janeiro de 1997

➢ Cidade de São Paulo: mais de 5 mil acidentes notificados desde 

1999

Riscos biológicos na saúde



Outros riscos em 

serviços de saúde

MÓDULO 02



1. Riscos Físicos

2. Riscos Químicos

3. Riscos Ergonômicos



• Resíduos dos serviços de saúde 

(RSS);

• Riscos biológicos;

• PGRSS

• SST- Serviços de saude



Plano de Gerenciamento 

de Resíduos - PGRSS



O que é o PGRSS?

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde -

PGRSS é um documento que aponta e descreve as ações relativas ao

manejo de resíduos de serviços de saúde, observadas suas

características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos geradores de

resíduos de serviços de saúde.



Quais os objetivos do PGRSS?

Conscientizar as pessoas envolvidas quanto o impacto e riscos

do manejo inadequado dos resíduos produzidos pelos seus

processos de trabalho, bem como orientar e padronizar o seu

correto descarte.



A implantação PGRSS é obrigatória a todo 

gerador de resíduos de serviços de saúde: 

Hospitais, Clínicas, Unidades de Saúde, entre 

outros

Quem deve implementar o PGRSS e como?



❖ Distinção dos Resíduos

❖Manuseio

❖ Treinamento

❖Monitoramento

ATENÇÃO!!!

No PGRSS é importante entender os seguintes 

pontos:



Manejo dos RSS

Segregação

Tratamento

Acondicionamento

Identificação

Coleta Interna

Armazenamento

Coleta Externa

Disposição Final



Os Tipos de resíduos

Os resíduos produzidos nos serviços de saúde seguem a classificação do organograma a

seguir.

Grupo A: resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à

presença de agentes biológicos;

Grupo B: resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido as

suas características físicas, químicas e físico-químicas:

Grupo C: resíduos radioativos ou contaminados com radionuclídeos;

Grupo D: São todos os demais resíduos que não se enquadram nos grupos descritos

anteriormente.

Grupo E: São todos os Materiais perfuro cortantes ou escarificantes: objetos e

instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas,

capazes de cortar ou perfurar.



INFECTANTE QUÍMICO RADIOATIVO
COMUM

RECICLÁVEL

PERFURO

CORTANTE

GRUPO A

INFECTANTE

GRUPO B

TÓXICO

GRUPO C

RADIOATIVO

GRUPO D

COMUM

GRUPO E

Perfuro

cortante

Peças 

anatômica,

carcaças,

cultura...

Medicamentos,

lâmpadas,

baterias...

Rejeitos

radionuclíneos

Gesso, fralda,

papel, resíduos

alimentares...

Agulhas, escalpes,

lâminas de

bisturi...

Classificação dos Resíduos



O que é segregar os resíduos

È a separação do resíduo no local em que é

produzido (gerado), de acordo com as

características físicas, químicas, biológicas,

estado físico e riscos envolvidos

NÃO SE ADMITE SEPARAÇÃO POSTERIOR 

OU REAPROVEITAMENTO DE SACOS

DE RESÍDUOS USADOS



Como acondicionar os resíduos?

✓ Os resíduos devem ser acondicionados em sacos plásticos resistentes a

ruptura e vazamento. Os sacos plásticos devem ser contidos em

recipientes de material lavável, providos de abertura sem contato

manual.

✓ Resíduos como: peças anatômicas, fetos devem ser acondicionado em

saco plástico vermelho.



Como acondicionar os resíduos?

✓ Resíduos com sangue ou liquido corporal na forma livre devem

ser acondicionados em saco vermelho com simbologia infectante.



Como acondicionar os resíduos?

✓ Resíduos comuns devem ser acondicionados em saco plástico

preto.



Como acondicionar os resíduos?

✓ Resíduos perfuro cortantes devem ser acondicionados em

recipientes rígidos, com tampas.



Equipamento necessário - EPIs



EPIs para profissionais da saúde



• Resíduos dos serviços de saúde (RSS);

• Riscos biológicos;

• PGRSS

• SST- Serviços de saude



NR 32 – Segurança e 

Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde



NR 32 – SST em serviços de saúde objetivo e 

campo de aplicação

Diretrizes Básicas

Medidas de Proteção à SST

Serviços de saúde

Atividades de promoção e 

assistência à saúde



NR 32 – Objetivo e campo de aplicação

SERVIÇO DE SAÚDE: Qualquer edificação destinada à prestação de

assistência à saúde da população e à todas as ações de promoção,

recuperação, assistência, pesquisa e docência em saúde em

qualquer nível de complexidade.



NR 32 – Objetivo e campo de aplicação

NR 32

Programas

Capacitação

Medidas de proteção



NR 32 – Implantar / Implementar

Programas  (PGR 

– PCMSO)

Medidas de proteçãoCapacitação



PGR – NR 09

Registro de 

dados

Histórico técnico 

administrativo

20 anos

Disponível

Trabalhadores AFT



NR 32 – PGR

✓ Identificação dos riscos biológicos mais prováveis

✓ Avaliação do local de trabalho

✓ Inventário dos produtos químicos Ficha descritiva



Riscos biológicos – Profissionais de saúde

SANGÜÍNEA

HIV

Hepatite B

Hepatite C

TRANSMISSÃO AÉREA Tuberculose



Acidentes de trabalho com material biológico

Risco após exposição percutânea (sangue)

HIV 0,3% 3:100

Hepatite B 6 a 40% 3:10

Hebatite C 1,8 a 10% 3:100

Fonte: Cristiane Rapparini

www.riscobiologico.org



Acidentes de trabalho com material biológico

Medidas específicas após exposição

HIV medicamentos antiretrovirais

Hepatite B gamaglobulina hiperimune (HBIG) Vacina

Hebatite C nenhuma medida específica disponível

Fonte: Cristiane Rapparini

www.riscobiologico.org



NR 32  – PCMSO

➢ Relacionado com os riscos

➢ Identificação nominal dos trabalhadores

➢ Procedimentos em exposição acidental

➢ Programa de vacinação



NR 32 – Riscos biológicos

PGR PCMSO

CCIH



NR 32 – SST em serviços de saúde e capacitação

Riscos

Capacitação específica

PRG

PCMSO



NR 32 – Riscos biológicos medidas de proteção

Riscos

Medidas de proteção

PGR

PCMSO



NR 32 – Riscos biológicos medidas de proteção

➢ Lavatórios exclusivo

➢ Trabalhadores com lesão – avaliação médica

➢ Vedado:

✓ Adornos

✓ Consumo de alimentos e bebidas

✓ Calçados abertos



NR 32 – Riscos biológicos medidas de proteção

➢ Vestimentas

✓ adequada e condição de conforto 

✓ não deixar o local de trabalho

✓ higienização

➢ Vacinação:

✓ tétano / Difteria

✓ hepatite B

✓ outras (PCMSO)

✓ controle de eficácia (MS)

✓ registrada no prontuário (NR 07)



NR 32 – Riscos químicos medidas de proteção

Gases e vapores 

anestésicos 

Medicamentos e drogas de risco

Quimioterápicos

Antineoplásicos



NR 32 – Resíduos

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 306/04

➢ Recipiente para perfurocortantes:

❖ Enchimento até 5cm abaixo do bocal

❖ Suporte exclusivo

❖ Visualização da abertura



NR 32 – Sites relacionados

www.mte.gov.br

www.fundacentro.gov.br/ctn/noticias

www.riscobiologico.org

www.anamt.org.br

www.cdc.gov/niosh/saudeocupacional

www.osha.gov

www.ccohs.ca

www.insht.es

http://www.mte.gov.br/
http://www.fundacentro.gov.br/ctn/noticias
http://www.riscobiologico.org/
http://www.anamt.org.br/
http://www.cdc.gov/niosh/saudeocupacional
http://www.osha.gov/
http://www.ccohs.ca/


Eng. Jefferson Teixeira

• FONE: 2495-7481

• Celular: 97090 -9149

Email :foco_engenharia@hotmail.com

• “Não desista nunca”

Eng. João Campos

• Celular: 11 98370 8731

Email: joao.campos@sp.senai.br;

mailto:foco_engenharia@hotmail.com
mailto:joao.campos@sp.senai.br


• @fastautomacao

• @fast_automacao

• @fast-automacao

• @fast_automacao

• @fast automação

(11) 99588-6559

(11) 2268-1286

www.fastautomacao.com.br

sidney@fastautomacao.com.br

Vamos 

conversar

mais?

CONTATOS


