
Biossegurança em 

atividades de campo 

e na pesquisa 

entomológica

FEBRE AMARELA



Biossegurança:

Conjunto de ações e procedimentos que

visam evitar, reduzir e controlar riscos

provocados pelo manuseio de agentes

químicos, físicos, radioativos e biológicos

para humanos, animais e meio ambiente.



Programas de Biossegurança:

São utilizados níveis de contenção ou barreira (contenção primária e secundária) e 

níveis de biossegurança (NB-1, 2, 3 e 4), que são determinados a partir do grupo de 

risco ao qual o agente infeccioso investigado se insere. 

Contenção primária: 

-Proteção da equipe do laboratório e do meio de trabalho

- conduta (práticas) 

- uso EPI e EP coletiva

Instruções 
Normativas 

? 



Contenção ou barreira primária

Contenção primária é a proteção pessoal e do ambiente de trabalho contra a 

exposição a agentes infecciosos, que pode ser proporcionada pelo uso de 

equipamentos de segurança adequados. 

contenção primária é o simples hábito de.....

que fornece um elevado nível de proteção pessoal, haja vista a possibilidade de contaminação durante a 
realização do trabalho.



Os equipamentos de proteção individual, também são medidas de

contenção ou barreira primária. 



Contenção primária: 

A proteção do trabalhador e do ambiente de trabalho

contra a exposição a agentes infecciosos é obtida

através das práticas microbiológicas seguras e pelo

uso adequado dos equipamentos de segurança. O

uso de vacinas, como a vacina contra a hepatite B,

incrementa a segurança do trabalhador e faz parte

das estratégias de contenção primária.



Contenção Secundária:

-Proteção do meio externo ao local onde são manuseados os agentes infecciosos

- conduta

- instalações físicas

Essa prática está relacionada à combinação de aspectos que se referem à

infraestrutura do ambiente e às práticas ou procedimentos operacionais.



Contenção secundária: 

Compreende a proteção do ambiente externo contra a

contaminação proveniente do laboratório e/ou setores

que manipulam agentes nocivos. Esta forma de

contenção é alcançada tanto pela adequada estrutura

física do local como também pelas rotinas de trabalho,

tais como: descarte de resíduos sólidos, limpeza e

desinfecção de artigos e áreas, etc.



Contenção secundária:



Biossegurança - Vias de contaminação

➢nasal (aerossóis, gotículas de excreções e secreções; mãos contaminadas levadas 

ao nariz); 

➢cutânea (picada com agulha contaminada, perfuração por vidraria quebrada, 

picada de artrópodes); 

➢ocular (gotículas ou aerossóis, mãos contaminadas levadas aos olhos) e 

➢oral (gotículas ou aerossóis, ingestão de alimentos líquidos ou sólidos 

contaminados, mãos contaminadas levadas à boca).

As principais vias de contaminação ou penetração de 
patógenos para os profissionais nas atividades 
de campo são: 



Níveis de biossegurança  e classes de Risco

Os níveis são designados em ordem crescente, pelo grau de proteção

proporcionado ao pessoal do laboratório, meio ambiente e à comunidade.

Risco não se refere somente à possibilidade de se infectar por um agente biológico.

Diversos tipos de perigos estão associados à realização de investigações

ecoepidemiológicas. Dessa forma, devem ser considerados todos os tipos de risco,

como:

Riscos biológicos (bactérias, os vírus, os fungos, os parasitos, entre outros),

Riscos químicos (poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores),

Riscos físicos (ruído, calor, frio, pressão, umidade, etc),

Riscos ergonômicos (Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa

afetar sua integridade, e seu bem-estar físico e psíquico).



Níveis de biossegurança e classes de Risco

Os níveis são designados em ordem crescente, pelo grau de proteção

proporcionado ao pessoal do laboratório, meio ambiente e à comunidade.



A classificação de risco é orientada pelo potencial de risco que o “agente” oferece ao indivíduo, 

à comunidade e ao meio ambiente.

Riscos biológicos 

Os agentes biológicos que afetam o homen, os animais e as plantas são 

distribuídos em classes de risco assim definidas:



Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade): inclui os agentes biológicos conhecidos 

por não causarem doenças

em pessoas ou animais adultos sadios. Exemplo: Lactobacillus sp.

Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade): inclui os agentes 

biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na 

comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas 

terapêuticas e profi láticas efi cazes. Exemplo: Schistosoma mansoni, Flavivirus, todos os tipos, 

incluindo vírus Bussuquara, Cacipacoré, Dengue tipos 1, 2, 3 e 4, Febre Amarela vacinal; encefalite de 

São Luis, Ilhéus, Kunjin, Nilo 

Ocidental

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/classificacaoderiscodosagentesbiologicos.pdf



Classe de risco especial (alto risco de causar doença animal grave e de disseminação no meio ambiente): inclui agentes biológicos de 
doença animal não existentes no País e que, embora não sejam obrigatoriamente patógenos de importância para o homem, podem gerar
graves perdas econômicas e/ou na produção de alimentos.

Referências Bibliográficas

Centers for Disease Control and Prevention - CDC. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. 4a. ed. U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, 1999. 250p.

Classe de risco 4 (alto risco individual e para a comunidade): inclui os agentes biológicos com grande poder de  transmissibilidade 
por via respiratória ou de transmissão desconhecida. Até o momento não há nenhuma medida profi lática ou terapêutica efi caz 
contra infecções ocasionadas por estes. Causam doenças humanas e animais de alta gravidade, com alta capacidade de 
disseminação na comunidade e no meio ambiente. Esta classe inclui principalmente os vírus. Exemplo: Vírus Ebola

Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade): inclui os agentes

biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias

humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem usualmente medidas de

tratamento e/ou de prevenção. Representam risco se disseminados na comunidade e no meio

ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Exemplo: Bacillus anthracis (bactéria que causa o

carbúnculo, produz endósporos que repousam no solo e podem permanecer décadas no estado dormente.

Ingeridas por animal provocam sua morte e alimentam-se de sua carcaça e produzindo novos esporos).



Sua aplicação na vigilância de FA baseia-se na pesquisa de vírus a partir de

mosquitos, cujo resultado positivo permite estabelecer vínculo epidemiológico

entre esse achado laboratorial e o evento sob investigação, ou ainda predizer o

risco de transmissão de arbovírus para animais e para o homem.

Biossegurança na captura de vetores para 

febre amarela
Atividade 
de captura 



Laboratório de Campo para pesquisa entomológica de FA



Para garantir as condições adequadas de biossegurança é

necessário atentar para os seguintes procedimentos:

➢Meios de transporte adequados e revisados para a equipe de investigação, visando à

segurança individual e coletiva dos membros participantes e de outros (p.e., veículo com

tração nas quatro rodas, pneus novos, freios em bom estado etc).

➢ Padronização de procedimentos de boas práticas de campo, a fim de preservar a

qualidade das amostras coletadas e garantir a segurança dos profissionais envolvidos.

➢A equipe deve estar imunizada contra FA, raiva, tétano e hepatite B.



Procedimentos 

➢Utilizar EPI

➢O desenvolvimento do trabalho de campo não deve menosprezar as condições

naturais e climáticas, tais como chuvas, alagamentos, ventos, exposição direta

ao sol e locais de difícil acesso – observar as condições meteorológicas

➢ A programação de trabalho entre o início e o término da captura deve ser

prévia e minuciosamente planejada.

➢Reconhecimento prévio da área;

➢Fazer um check list do material a ser utilizado no campo;

✓Levar kit de primeiros socorros (sem medicamentos) e solicitar informações

junta à Secretaria de Saúde sobre locais para tratamento de acidentes por

animais peçonhentos e por traumas



✓Macacão branco – para evitar absorção do calor, evidencia artrópodes

peçonhentos/hematófogos ou em necessidade de resgate.

✓Boné ou capuz legionário para prevenir insolação

✓Bota cano longo ou bota cano curto/botina com perneira

✓Luva nitrílica – para evitar arranhões ou picadas das mãos

✓Óculo de proteção - para evitar entrada de gravetos/ insetos nos olhos

✓Máscara semi descartável de pressão negativa com filtro PFF3



Utilizar EPI

✓Luva criogênica ou luva de raspa – para manipular tubo criogênico no botijão de

nitrogênio.

✓ Filtro Solar



Orientações gerais para o trabalho de campo:

•Utilizar EPI

•Levar bolsa contendo além do material necessário para pesquisa: 

saco de lixo, papel higiênico, cantil com água, isqueiro ou fósforo, 

facão com bainha (1 por dupla), estilete ou canivete e lanterna.

•Mapa de reconhecimento da área, dentro de saco plástico.

•Levar GPS.

•Jamais entrar na mata sozinho e sempre manter contato. visual e/ou 

sonoro com os demais integrantes da equipe.

•Informar aos superiores o período total de permanência, em caso de 

locais onde não há comunicação.



Orientações gerais para o trabalho de campo:

oPlanejamento para reconhecimento prévio dos pontos de coleta;

o Andar em trilhas se houver, ou fazer marcações para reconhecimento;

o Utilizar gravetos ou pedaços de pau para remexer buracos, folhas secas, troncos

ou ocos;

o Andar com calma atenção e seriedade sempre observando o ambiente ao redor;

o Verificar a presença de ninhos de vespas ou abelhas antes de realizar podas ou

abrir trilhas;



Manuseio do botijão de nitrogênio líquido;

Utilizar luvas e óculos de proteção. Riscos de queimaduras por baixas 

temperaturas = - 120º C;

Abrir a tampa somente quando for guardar o material;

Transportar o botijão pelas duas alças, com cuidado.

Interior do botijão de nitrogênio líquido
Fonte:http://www.altagenetics.com.br/manual/prepare.htm

Transporte do botijão de nitrogênio líquido
Fonte:http://www.cursospresenciais.com.br/?pagina=55&artigo=983



Biossegurança na captura de vetores 

para febre amarela urbana

•Meios de transportes adequados e revisados

•Observar as condições meteorológicas

•Utilizar equipamento de proteção individual – EPI

•Utilizar uniforme completo: calça e camisa de manga

longa

Os EPIs são os mesmos utilizados na pesquisa para 

vigilância de dengue



EPI necessários

•Chapéu para prevenir insolação

•Botina de segurança

•Luva criogênica ou luva de raspa – para manipular tubo 

criogênico no botijão de nitrogênio liquido.

•Filtro Solar



Boas práticas e técnicas de trabalho realizadas por profissionais capacitados,

como o uso de equipamentos de biossegurança apropriados e em instalações

adequadas, devem ser adotadas para a realização das atividades.
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