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POP.005/2020 
MANUAL DE BIOSSEGURANÇA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE PETROLINA 

 

1. INTRODUÇÃO 
O Manual de Biossegurança é parte integrante do Sistema da Qualidade do HCP/COVID-19, que contém as 

políticas e procedimentos necessários para assegurar o cumprimento das Normas de Biossegurança nos 

HOSPITAIS. 

A segurança no local de trabalho depende de toda a equipe, que deve planejar a tarefa a ser executada, 

verificar o funcionamento da aparelhagem a ser utilizada e conhecer o material a ser manipulado. As ações 

descritas neste manual visam à prevenção de acidentes de trabalho comuns em hospitais, e o mesmo deverá 

estar disponível em todos os Setores Organizacionais — SO. 

Modificações podem ser sugeridas pela equipe do HBA/COVID-19 e autorizadas pela Comissão de 

Biossegurança, em concordância com a Coordenação Geral e Chefia do Núcleo da Qualidade do HBA/COVID-19 

sendo registradas no histórico de revisões.. 

 
2. DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DE BIOSSEGURANÇA 

O HBA/COVID-19 está comprometido com as boas práticas laborais e com a manutenção da Biossegurança em 

todas as suas atividades, assegurando que sejam conduzidas em conformidade com o Sistema de Gestão da 

Biossegurança, satisfazendo as necessidades das partes interessadas e buscando a excelência do seu 

desempenho. Compromete-se também com a manutenção das competências necessárias aos talentos 

humanos, invesfindo continuamente na capacitação, na melhoria continua e eficácia das ações em 

Biossegurança. Dessa forma, todos os profissionais estão familiarizados com a documentação de 

Biossegurança para implementação das políticas e procedimentos em seus trabalhos. Para alcançar esta 

Política, a Coordenação Geral do HBA/COVID-19 compromete-se a: 

a) assegurar a manutenção e a melhoria das políticas em Biossegurança, mesmo que haja mudanças no 

sistema de gestão; 

b) garantir por meio de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, a implantação e o 

acompanhamento das políticas institucionais de Biossegurança; 

c) assegurar a proteção das informações confidenciais;  

d) estabelecer as políticas e procedimentos para assegurar a proteção dos equipamentos e agentes de 

risco manipulados e/ou armazenados. 

 

3. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 
3.1. OBJETIVO 
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Este Manual tem como objetivo informar o trabalhador quanto aos requisitos gerais de Biossegurança e a 

importância dos mecanismos de proteção individual e coletiva, visando à competência em realizar atividades 

hospitalares de forma a prevenir, controlar, reduzir e/ou eliminar os fatores de risco inerentes aos processos de 

trabalho. 

Comprometer a saúde humana, o meio ambiente e a qualidade do trabalho realizado no HBA/COVID-19. 

 

3.2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

Este documento se aplica às atividades realizadas nas dependências do HBA/COVID-19, bem como aquelas 

realizadas por terceiros. 

4. SIGLAS 
 

São usadas neste Manual as seguintes SIGLAS: 

 

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas  

EPI — Equipamento de Proteção Individual 

EPC — Equipamento de Proteção Coletiva 

FISPQ — Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico HEPA — High Efficiency Particulate Air 

IATA — International Air Transport Association 

ISO — International Organization for Standardization  

HCP/COVID-19 - Hospital de Campanha de Petrolina 

MB – Manual de Biossegurança 

MQ – Manual de Qualidade 

MS – Ministério da Saúde 

NBR – Norma Brasileira 

NR – Norma Regulamentadora 

OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument 

OIT – Organizacional Internacional do Trabalho 

OSHA- Occupational Safety and Health Administration – USA 

PFF2 – Peça facial filtrante nível 2 (eficiência mínima de filtração de 94%) 

SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade 

SO – Setor Organizacional 
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5. DEFINIÇÕES 

 

Para efeito deste Manual, são adotadas as seguintes definições: 

ACIDENTE: é todo evento anormal no local de trabalho com danos ao patrimônio da entidade ou empresa, 

ferimentos leves ou graves em colaboradores e que deve ser investigado, para evitar que a repetição acarrete 

outras vitimas. 

ACIDENTE DE TRABALHO: é aquele que ocorre pelo local de trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão 

corporal, perturbação funcional, causando morte e perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de 

trabalho. 

AGENTE DE RISCO: qualquer componente de natureza física, química, biológica ou radioativa que possa vir a 

comprometer a saúde do homem, dos animais, do ambiente ou qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

ANÁLISE DE RISCO: é processo de levantamento, avaliação e comunicação dos riscos, considerando o ambiente e 

os processos de trabalho, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

AEROSSOIS: são partículas microscópicas que permanecem suspensas no ar e podem carrear elementos químicos, 

biológicos, radioativos e outros. 

BIOSSEGURANÇA: é um conjunto de medidas voltadas para ações de prevenção, minimização ou eliminação de 

riscos inerentes as atividades de pesquisa, produção, ensino e desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços 

que podem comprometer à saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos. 

CLASSE DE RISCO: é o grau de risco associado ao material biológico que se manipula. 

CONTENÇÃO: o termo descreve métodos de segurança que devem ser utilizados na manipulação de agentes de 

risco no local onde estão sendo manejados ou mantidos. 

ESPÉCIMES OU AMOSPTRA PARA DIAGNÓTICOS: qualquer material biológico de origem humana ou animal, 

incluindo - mas não se limitando a dejetos, secreções, sangue e seus componentes, tecidos ou fluidos para fins de 

diagnóstico. Estes materiais podem ser classificados como substâncias infecciosas de categoria A, substancias 

biológicas de categoria B, espécimes humano de risco mínimo ou material biológico isento. 

FILTRO HEPA: é um equipamento de alta eficiência, feito de tecido de fibra de vidro de 60µ de espessura. As fibras 

de vidro são feitas de uma trama tridimensional, no qual removem todas as partículas de ar que passam por ele por 

inércia, intercessão e difusão. O filtro HEPA tem a capacidade para filtrar todas as partículas com eficiência igual ou 

maior que 99,9%. 

MATERIAL BIOLÓGICO: é todo material que contenha informação genética e seja capaz de auto- reprodução, ou de 

ser reproduzido em um sistema biológico. Inclui os organismos cultiváveis e agentes infecciosos (entre eles os vírus, 

bactérias, fungos filamentosos, leveduras e protozoários); as células humanas animais e vegetais, as partes 

replicáveis destes organismos e células príons e os organismos ainda não cultivados. 

NÍVEIS DE BIOSSEGURANÇA: é o grau de contenção necessário para permitir o trabalho com os materiais 

biológicos de forma segura para os seres humanos. Consistem na combinação de práticas e técnicas de atividades 

laborais, equipamentos de segurança e instalações no local. 

PATOGENICIDADE: capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro definitivo. 

PROPFISSIONAL RESPONSÁVEL:  é o profissional com formação e treinamento específico para a área de atuação e 

que exerce a supervisão do trabalho. 
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RISCO OCUPACIONAL: probabilidade de ocorrerem acidentes ou agravos à saúde ou à vida do trabalhador, 

decorrentes de condições inadequadas durante suas atividades no trabalho. 

 

5. RISCOS AMBIENTAIS 
 

 

NR-09:  considera-se como riscos ambientais “os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 

ambientes de trabalho que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 

são capazes de causar danos à saúde do trabalhador”. Os agentes que geram riscos ambientais são assim 

definidos: 

 AGENTES FISICOS: são diversas formas de energia que possam estar expostas aos trabalhadores, tais 

como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não 

ionizantes, bem como infrassom e ultrassom, constantes na NR-15 (atividades e operações 

insalubres) em seus anexos 1 a 10. 

 AGENTES QUIMICOS: são substancias compostas ou produtos que possam penetrar no organismos 

pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblina, gazes ou vapores, ou que,  pela 

natureza de atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da 

pele ou ingestão. Constam na NR-15, anexos 11 a 13. 

 AGENTES BIOLÓGICOS: são bactérias, fungos, bacilos, parasitas e protozoários, vírus entre outros. 

Constam na NR-15, no anexo 14. 

Podem citar ainda, dois ouros  agentes ambientais, que poderão  está presentes no documento tendo em 

vista sua finalidade prevencionista: 

 AGENTES ERGONÔMICOS: são considerados aqueles cuja relação de trabalho com o homem causa 

desconforto ao mesmo, podendo causar danos à saúde, tais como: esforço físico intenso, postura 

inadequada, ritmos excessivos, monotonia e repetitividade além de outros fatores que podem levar 

ao estresse físico e/ou psíquico, constante na NR-17(Ergonomia). 

 AGENTES DE ACIDENTES OU MECÂNICO: são considerados os equipamentos, dispositivos, 

ferramentas,   produto, instalações, proteções e outras situações de riscos que possam contribuir 

para ocorrência de acidente durante a execução do trabalho devido ao uso, disposição ou 

construção incorreta. 
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