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o início do século XX, Oswal-
do Cruz deflagrou memo-
ráveis campanhas de sa-

neamento, conseguindo erradicar 
doenças cíclicas, como peste bubôni-
ca, febre amarela e varíola, que ater-
rorizavam o Rio de Janeiro, a ponto 
de haver um interdito internacional 
sobre o porto da cidade, onde navios 
passavam ao largo para fugir das epi-
demias.

Naquela época, Oswaldo Cruz tomou 
medidas sanitárias radicais, com o 
trabalho de brigadas para eliminar 
focos do mosquito transmissor da fe-
bre amarela em casas, jardins, quintais 
e ruas, impedindo a manutenção de 
águas paradas, em que se desenvol-
viam as larvas do inseto; e com a va-
cinação em massa da população con-
tra varíola, o que acabou provocando 
uma rebelião popular, que ficou co-
nhecida como a Revolta da Vacina.

Hoje, nossas doenças cíclicas são ou-
tras, mas ainda necessitam de medi-
das eficientes por parte das autori-
dades de saúde. É importante que os 
infectologistas, em conjunto com os 
sistemas governamentais, como as 
vigilâncias epidemiológica e sanitária, 
possam trabalhar para erradicar as do-
enças ditas cíclicas, como sarampo, ru-
béola, dengue, tuberculose e outras.

O desafio das doenças cíclicas

Como podem algumas dessas doen-
ças, tendo vacina, estarem em evidên-
cia, como a rubéola e a tuberculose? 
Recentemente, o Governo federal 
realizou uma campanha de vacina-
ção de mulheres contra rubéola, no 
intuito de prevenir os casos de Sín-
drome da Rubéola Congênita, que 
está em ascensão. O Rio de Janeiro 
continua sendo o Estado que apre-
senta a maior taxa de incidência de 
tuberculose do país. Enquanto que, a 
ocorrência de sarampo está mudan-
do de faixa etária. A atual situação 
em relação a essas doenças é preo-
cupante e nos mostra que devemos 
vacinar mais a população em todas 
as suas faixas etárias.

E, o que dizer da dengue? Todos os 
anos, o cenário é praticamente o 
mesmo. Precisamos não somente do 
apoio do governo, mas também da 
conscientização e da cooperação da 
população, para conseguirmos mino-
rar o crescimento da doença. Hoje, não 
podemos usar os métodos radicais de 
Oswaldo Cruz para eliminar os focos 
do mosquito, mas sem o empenho 
de todos, aumentam os riscos de uma 
epidemia da doença.

Conclamo os infectologistas a partici-
parem das ações de combate às doen-
ças cíclicas.

N



Bo
le

tim
 In

fo
rm

at
iv

o 
SI

ER
J

A
no

 0
8 

- N
º 2

2 
   A

br
/M

ai
/J

un
 d

e 
20

07

Bo
le

tim
 In

fo
rm

at
iv

o 
SI

ER
J

A
no

 0
8 

- N
º 2

2 
   A

br
/M

ai
/J

un
 d

e 
20

07

02

II Curso de Infecção em Transplantes
10 a 11 de agosto 
Local: Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP
Informações: (11) 3088-4945 e 
3061-7018, com Villene ou Lourdes 
E-mail: mitxhc@hotmail.com

VI Fórum de Infecções Fúngicas 
na Prática Clínica e II Infocus 
América Latina 2007
16 a 18 de agosto  - Curitiba - PR 
Informações: (11) 3141-0707
Fax: (11) 3284-6629 
E-mail: infocus.americalatina@
planetevents.com.br 
www.planetevents.com.br/infocus

13th International Congress of 
Immunology - ImmunoRio 2007 
21 a 25 de agosto - Riocentro - RJ
Informações: (21) 2266-9150 / Fax: 
(21) 2266-9174 
E-mail: immuno2007@jz.com.br 
www.immunorio2007.org.br/
home.html 
    
XIII Congresso Panamericano de 
Infectologia 2007  
22 a 25 de agosto - Punta Cana 
República Dominicana 
Informações: (58 416) 623.3041 / 
Fax: (58 212) 987.6590 
secretaria@apinfectologia.com 
www.apinfectologia.org

FÓRUM APECIH: Qualidade, 
Modelos de Acreditação e o 
Controle de Infecção 
24 e 25 de agosto - São Paulo - SP 

Informações: (11) 3253-8229 
E-mail: apecih@uol.com.br 
Site: www.apecih.org.br
 
14th International Symposium 
on Hepatitis C Virus and Related 
Viruses 
9 a 13 de setembro 
Escócia - Reino Unido 
Informações: +44 (0) 141 434 1500 
Fax: +44 (0) 141 434 1519 
hcv2007@meetingmakers.co.uk 
www.hcv2007.com/index.asp

I Encontro da Associação Latino-
Americana de Controle das Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis 
20 e 21 de setembro 
Local: Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (UFRS)
E-mail: attipromoc@terra.com.br 
Site: www.alac-dst2007.net

Ensino Continuado em Hepa-
tites Virais: Depressão mental e 
hepatites crônicas 
26 de setembro 
Instituto Emílio Ribas - São Paulo 
Informações: (11) 3896-1422 / 
1241, com Mônica ou Margarete

PEC-SMI: III Curso Interativo de 
Antimicrobianos, Antifúngicos e 
Antivirais
28 e 29 de setembro
Belo Horizonte - MG
Informações: (31) 3247-1647
minasgerais@infectologia.org.br
www.minasinfecto.com.br/educa-
cao_pec.asp
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INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio de Janeiro, através do 
Projeto VIGISUS, criou o Núcleo 
de Vigilância Hospitalar, visan-
do implementar uma proposta 
de Vigilância Epidemiológica 
em âmbito Hospitalar (NVH). 
Com a publicação da Resolu-
ção SES N°1834 de 03 de julho 
de 2002 iniciou-se a implanta-
ção dos Núcleos em 17 unida-
des da rede estadual. 

Os núcleos são constituídos 
pelas comissões de: Análise 
de Óbito , Revisão de Pron-
tuários, Controle de Infecção 
Hospitalar e Vigilância Epi-
demiológica, estabelecendo 
uma interface entre si e arti-
culação com o processo de 
gestão das Unidades. A coor-
denação das ações executa-
das por esses núcleos fica sob 
a responsabilidade do Núcleo 
Central de Vigilância Hospita-
lar (NCVH), ligado a Superin-
tendência de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil do Estado do 
Rio de Janeiro. O NCVH pos-
sui a mesma composição que 
os núcleos de vigilância hos-
pitalar, ou seja, é dividido em 
quatro comissões, tendo um 
corpo técnico que responde 
por cada comissão.

Desde novembro de 2006 a 
Comissão Estadual de Contro-
le de Infecção Hospitalar tem 

O desafio da construção de rede de 
vigilância epidemiológica

sido notificada sobre a ocor-
rência de infecção hospitalar 
por Mycobacteria atípica após 
videocirurgia, tendo essas no-
tificações sido intensificadas a 
partir de fevereiro de 2007, ca-
racterizando um processo epi-
dêmico inédito no Estado.

Desta forma este trabalho tem 
por objetivo descrever as ações 
executadas a partir da identifi-
cação de surto por Mycobacte-
ria atípica no Estado. 

Pelo processo de trabalho exe-
cutado pelo Núcleo Central de 
Vigilância Hospitalar da SESDEC-
RJ coube a ele, através da Co-
missão de Controle  de Infecção 
Hospitalar, a responsabilidade 
de exercer um papel de articula-
dor dos vários setores para que 
o surto pudesse ser contido, e os 
pacientes tratados. 

Entre as diversas hipóteses 
para a ocorrência deste even-
to destaca-se a possibilidade 
do re-processamento indevido 
de materiais, bem como em fa-
lhas nos processos de limpeza, 
desinfecção e ou esterilização, 
principalmente nos instrumen-
tais das vídeocirurgias.

Por ser tratar de casos de in-
fecção por Mycobacteria não 
tuberculosa o Centro de Re-
ferência Professor Hélio Fraga 
desde o início vem dando su-
porte técnico no estabeleci-
mento da terapêutica medica-

Victor Berbara

Superintendente de Vigilância em Saúde
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mentosa a ser adotada, e para 
a identificação do patógeno. 
Desta forma foi possível perce-
ber que aqueles casos, aparen-
temente fortuitos, na verdade 
se configuravam em um surto 
de grande proporção desenca-
deado por um agente que até 
então não apresentava carac-
terísticas epidêmicas. Assim, foi 
necessário estabelecer crité-
rios de inclusão de casos como 
suspeitos, adotando a seguinte 
definição:

“Pacientes submetidos a vide-
ocirugias de cavidades ou teci-
dos estéreis com acesso trans-
cutâneo, implantes de prótese 
de silicone e lipoaspiração, no 
Estado do Rio de Janeiro, a par-
tir de 01/12/2005, que apre-
sentem uma das manifesta-
ções abaixo, com ou sem febre, 
e sem resposta ao tratamento 
antimicrobiano a germes co-
muns:

• infecção de pele e/ou subcu-
tâneo
• presença ou não de abscesso 
frio ou piogênico
• nódulos, fistulizações ou ulce-
rações nos portais de entrada”
 
Com este cenário, o NCVH 
montou uma rede de vigilân-
cia epidemiológica que fosse 
capaz de realizar o controle 
deste evento. Com esse obje-
tivo algumas ações foram de-
sencadeadas:

1. Estabelecimento de fluxo 
de informações:

Foi criada ficha de notificação 
padronizada e disponibilizada 
em meio eletrônico na página 

da Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil, juntamente com orien-
tações sobre o processo de 
limpeza e esterilização dos ma-
teriais cirúrgicos. Foi elaborada 
também Nota Técnica com in-
formações relativas ao surto.

A partir das notificações foi 
construído um banco de da-
dos dos casos suspeitos que é 
alimentado diariamente. A par-
tir deste são construídas plani-
lhas utilizadas na distribuição 
dos pacientes entre a Rede de 
Referência para tratamento. 

2. Organização de fluxo para 
diagnóstico laboratorial:

Foi realizada uma reunião com: 
Laboratório de Referência Esta-
dual Noel Nutels – LACENN, Cen-
tro de Referência Professor Hélio 
Fraga – CRPHF, Laboratórios da 
FIOCRUZ e da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, quando 
definiu-se que as amostras se-
riam enviadas para o LACENN 
para realização de cultura e, a 
partir do resultado positivo de 
micobactérias atípicas de cres-
cimento rápido, estas seriam 
enviadas para o Centro de Refe-
rência Professor Hélio Fraga para 
identificação da espécie. 

Ficaram definidos os exames la-
boratoriais necessários: bacilos-
copia, cultura e histopatológico 
antes do início da terapêutica. A 
responsabilidade da coleta de 
amostra é do médico/unidade 
de origem do caso.

3. Definição de protocolo te-
rapêutico e Unidades de Re-
ferência

O NCVH convocou uma reu-
nião com especialistas na área, 
infectologistas, para discussão 
sobre a melhor terapêutica, 
através de estudos e experiên-
cias pessoais. Foi proposto que 
o tratamento medicamentoso 
seria composto por três drogas 
com duração de seis meses: 

Esquema I
Claritromicina 500mg VO 12/12h
Etambutol 1,2g dia
Terizidona 750 mg/dia (≥ 60Kg)
                      500 mg/dia (< 60Kg)

Esquema II
Claritromicina 500mg VO 12/12h
Etambutol 1,2g dia
Amicacina 15 mg/Kg/dia IM 3 
(três) vezes na semana durante 
3 meses.

Os medicamentos foram dispo-
nibilizados pelo Ministério da 
Saúde através do CRPHF. Para 
que os pacientes recebessem 
os medicamentos e fossem as-
sistidos por especialistas, foram 
definidas Unidades de Referên-
cia, que inicialmente eram os 
Hospitais Universitários. Estes 
não seriam responsáveis pelo 
tratamento cirúrgico, necessá-
rio em alguns casos para res-
secção de nódulos, sendo esta 
atribuição de responsabilidade 
da unidade de origem do caso.

Os critérios para que o pacien-
te receba a medicação é estar 
cadastrado no banco da SES-
DEC, através da ficha de noti-
ficação e ter amostra clínica 
previamente encaminhada ao 
laboratório.

Com o crescente aumento do 
número de casos, foi neces-
sário que novas Unidades de 
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Referência fossem definidas, 
passando de seis para onze, 
descritas abaixo: 

- Hospital Universitário Pedro Er-
nesto (HUPE)
- Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF)
- Hospital dos Servidores do Es-
tado (HSE), Serviço  de DIP
- IPEC/FIOCRUZ 
- Hospital Universitário Antônio 
Pedro (HUAP) 
- Hospital Universitário Gafree 
Guinle (HUGG)
- Instituto Fernandes Figueira
- Hospital Geral de Bonsucesso
- Centro Municipal de Saúde Vas-
co Barcelos (SMS/NI)
- Instituto Estadual de Infecto-
logia São Sebastião
- Hospital Geral Andaraí

4. Inspeção sanitária das uni-
dades hospitalares

A Vigilância Sanitária elabo-
rou um roteiro de inspeções 
às Unidades onde ocorreram 
casos. Nestas inspeções fo-
ram avaliados os pro cessos e 
protocolos de limpeza e este-
rilização e definido prazo de 
quinze dias para adequações 
necessárias, dentre elas as 
principais:

- todo artigo crítico deve ser 
esterilizado;
- profissionais da Central de Ma-
terial de Esterilização treinados;
- emissão de relatório de inves-
tigação dos casos.

5. Investigação Epidemiológica

Dentre as ações realizadas, 
destacam-se:

 1. Reunião com técnicos da SES-
RJ e MS (SVS /ANVISA) para tra-
çar plano de trabalho;

2. Elaboração e disponibiliza-
ção eletrônica da Ficha de No-
tificação dos casos suspeitos 
de Micobacterias atípica;

3. Elaboração de um banco de 
dados com as informações dos 
pacientes suspeitos e os proce-
dimentos cirúrgicos;

4. Divulgação da situação epi-
demiológica e sensibilização 
das Coordenações dos Núcle-
os Descentralizados de Vigi-
lância em Saúde para emissão 
de Alerta as Secretarias Muni-
cipais de Saúde para que reali-
zem busca ativa e a notificação 
de novos casos suspeitos.

5. Inspeção sanitária aos hospi-
tais com os casos notificados
· Visita às unidades hospitala-
res com maior número de ca-
sos notificados para coleta de 
informações epidemiológicas, 
dos procedimentos cirúrgicos 
e dos processos de trabalho da 
Central de Material de Esterili-
zação, para subsidiar o levanta-
mento de hipóteses. 

6. Busca ativa de novos casos 
suspeitos em todas as unida-
des hospitalares do município 
do Rio de Janeiro e região me-
tropolitana que realizam cirur-
gias por vídeo;

7. Investigação epidemiológica 
em parceria com a Secretaria 
de Vigilância a Saúde do Minis-
tério da Saúde.

RESULTADOS
A análise do evento se deu 

pela freqüência da ocorrência 
dos casos. O mês de maio/05 
foi considerado o início deste 
evento, pois nesta data ocor-
reu o primeiro procedimen-
to, notificado em 19/04/07. A 
progressão ocorreu a partir 
de agosto/06, havendo um 
pico no mês de janeiro/07 
com a ocorrência de 214 ca-
sos notificados. Após terem 
sido intensificadas as ações 
de investigação e controle, a 
partir de março/07, têm ob-
servado uma regressão dos 
casos, com a notificação de 
34 procedimentos realizados 
em março/07 e 7 em abril/07. 
No entanto, ainda não pode-
mos considerar que a epide-
mia tenha sido interrompida 
devido ao período de incuba-
ção do agente etiológico, que 
tem apresentado uma media-
na de 30 dias sendo o período 
máximo provável de 427 dias 
e mínimo de 2 dias.

Entre as diversas hipóteses 
causais para a ocorrência des-
te evento destaca-se a possi-
bilidade do re-processamen-
to indevido de materiais, bem 
como em falhas nos processos 
de limpeza, desinfecção e ou 
esterilização, principalmente 
nos instrumentais das víde-
ocirurgias, tendo sido este o 
maior enfoque das ações de 
controle executadas.

Até o fechamento deste artigo 
havia 864 notificações, sendo 
77,8% do sexo feminino. A fai-
xa etária de maior incidência 
foi de 30 a 60 anos (62,2%). 
Os casos notificados estão 
distribuídos em 64 unidades 
hospitalares localizadas em 7 
diferentes municípios, sendo 
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o Rio de Janeiro o municí-
pio com maior concentração 
(85%), das quais 88,2% per-
tencem à rede privada.  

Das 864 cirurgias 95,9% fo-
ram por vídeo, sendo o pro-
cedimento de maior incidên-
cia a colecistectomia (64%), 
seguido de apendicectomia 
(4,6%) e videolaparoscopia 
(4,2%). Os sinais e sintomas 
mais freqüentes foram: se-
creção (62,5%), granuloma 
(22,1%), nódulo (17,6%) e 
abscesso (11,8%). 
 
Quanto ao envio de amostras 
ao laboratório, 61,7% dos pa-
cientes foram submetidos 
à coleta de material para 
análise. Até o momento as 

mesmas continuam em an-
damento, não sendo possível 
apresentar um resultado pre-
liminar. 

CONCLUSÃO

A necessidade da rápida toma-
da de decisão se faz presente 
para que as medidas possam 
ser executadas em tempo há-
bil, podendo assim interrom-
per o processo esta epidemia. 
Porém a articulação de diver-
sos atores não se configura 
uma tarefa tão simples. A ocor-
rência de um evento inusita-
do traz a necessidade de se 
discutir a formação de rede de 
serviços para atendimentos a 
situações não esperadas. Ou-

tra decisão tomada pela Supe-
rintendência de Vigilância em 
Saúde da SESDC foi a criação 
da Gerência de Informações 
Estratégicas de Vigilância em 
Saúde, capaz de detectar o 
surgimento de algum agravo 
inusitado em tempo hábil para 
tomar decisões imediatas de 
bloqueio.

Desta forma esta experiên-
cia tem se constituído como 
uma experiência ímpar na Se-
cretaria de Estado de Saúde e 
Defesa Civil do Rio de Janeiro, 
haja vista que a atuação neste 
episódio uniu o trabalho das 
Vigilâncias Epidemiológica e 
Sanitária, configurando em 
uma experiência de Vigilância 
em Saúde.
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A Sociedade Brasileira de In-
fectologia (SBI) vai realizar o 
seu XV Congresso Brasileiro de 
Infectologia, de 20 a 23 de ou-
tubro, em Curitiba. A progra-
mação científica contará com 
temas abrangentes e atuais 
que atendam ao interesse de 
todos os congressistas. Serão 
dez cursos pré-congresso; sete 
conferências, que se destinam 
à apresentação das principais 
temáticas e avanços no campo 
da Infectologia, conduzidas 
por um especialista de reno-
me nacional ou internacional. 

SBI realiza congresso em outubro
Já as mesas-redondas contam 
com dois ou três especialistas, 
que apresentarão temas com-
plementares, com espaço para 
discussão dos assuntos com a 
platéia, sob a mediação de um 
moderador. São cerca de 40 
mesas-redondas programa-
das nos três dias do evento.

Durante o XV congresso da 
SBI, serão realizadas também 
as provas do segundo concur-
so para obtenção do Título de 
Especialista em Infectologia 
de 2007, cujo edital deverá se 

divulgado brevemente no site 
do congresso e da SBI. Duran-
te o jantar de confraterniza-
ção do congresso, serão reve-
lados os projetos e programas 
vencedores da terceira edição 
do Prêmio de Incentivo à Pre-
venção e ao Tratamento do 
HIV/Aids. No evento, ainda 
acontecerá Assembléia Geral 
da SBI.

A programação completa e 
informações sobre o congres-
so podem ser obtidas no site 
www.infectologia2007.com.br.

Dando continuidade a sua pro-
posta de levar educação médi-
ca continuada a várias regiões 
do Estado, a Sociedade de In-
fectologia do Estado do Rio de 
Janeiro (SIERJ) realizou, no dia 
29 de junho, sua sessão clíni-
ca em Nova Iguaçu. O evento 
apresentou as palestras “Trans-
missão Vertical do HIV”, por 
Cristina Hofer, médica infecto-
logista e Professora Adjunta da 
UFRJ; e “Síndrome Metabólica 
relacionada ao HIV / AIDS”, por 
Jorge Eurico, médico infectolo-

Sessão clínica aborda temas sobre HIV/Aids
gista da FIOCRUZ e do Hospital 
Geral de Nova Iguaçu e pesqui-
sador do IPEC/FIOCRUZ.

De acordo com o Coorde-
nador Geral das Regionais 
da SIERJ, Mauro Treistman, a 
Dra. Cristina Hofer transcor-
reu brilhantemente sobre o 
tema, mostrando a evolução 
do conhecimento através dos 
anos até o atual estágio da 
prevenção com baixo risco 
de transmissão materno-fetal 
para quem segue o protocolo 

de cuidados da gestação até 
após o nascimento. 

- O Dr. Jorge Eurico falou sobre 
terapêutica anti-retroviral e 
síndrome metabólica, assuntos 
densos de informações, mas 
com importância crescente nos 
dias atuais. Ele ressaltou que 
devemos intensificar a preven-
ção das doenças cardiovascula-
res e metabólicas em pacientes 
com AIDS, pois os aderentes 
ao tratamento antiviral viverão 
cada vez mais – relatou.

A SIERJ está oferecendo aos 
seus associados mais uma pres-
tação de serviço: uma  apólice 
de seguro. O pagamento da 
apólice será feito pela Socie-
dade por um período de doze 
meses. Os capitais segurados 
são de morte acidental, no va-
lor de R$ 50.000,00, e invalidez 

SIERJ oferece seguro para associados
permanente por acidente, no 
valor de até R$ 50.000,00.

Os interessados em adquirir o 
seguro devem fornecer os se-
guintes dados à SIERJ: nome 
completo, data de nascimento, 
sexo, CPF e declaração assina-
da de que está em boas condi-

ções de saúde e plena ativida-
de de trabalho e não invalidez.

As informações devem ser en-
viadas para a tesouraria da 
SIERJ, A/C Dra. Maria Christina 
Baltar Machay, Rua 16 de Março, 
nº 234 - aptº  901 - Centro - Pe-
trópolis – RJ - CEP 25.620 – 040.
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A Norma Regulamentado-
ra 32, associada à imple-
mentação do Nexo Técnico 
Epidemiológico e do Fator 
Acidentário de Prevenção, 
reforçam a importância 
do papel dos profissionais 
de saúde no controle dos 
agravos relacionados às 
doenças e acidentes ocu-
pacionais.

Trata-se de matéria de 
extrema relevância o re-
gistro dos acidentes de 
trabalho e das doenças 
ocupacionais, porém se 
faz de máxima urgência a 
notificação de incidentes 
relacionados com as prá-
ticas laborais diárias de 
cada profissional, por ve-
zes descartadas de sua im-
portância tendo em vista 
a falta de documentação 
desses eventos.

Aos profissionais de saúde 
cabia, até o dia 1 de abril 
do ano em curso, o papel 
de notificar e registrar o 
acidente de trabalho e da 

NR 32 – Segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde

doença ocupacional, que 
muitas vezes era conside-
rado auxílio doença, que 
traziam como conseqüê-
ncia o não recolhimento 
do FGTS pelos prestado-
res e, por sua vez, a reite-
rada prática, em se regis-
trar como auxílio doença 
quando na verdade o mais 
correto seria registrar aci-
dente ou doença ocupa-
cional, mudava o perfil de 
agravos relacionados ao 
trabalho.

Determinar as estratégias 
de intervenção, a serem 
estabelecidas para que pu-
déssemos instalar políti-
cas públicas de prevenção, 
se tornou uma problemá-
tica a partir do momento 
em que transcodificava-
se o acidente de trabalho 
como auxílio doença.

O protocolo de notifica-
ção de acidente com ma-
terial biológico para HIV 
e Hepatites, instituído 
pelo Ministério da Saúde, 

contribui de maneira fun-
damental para as nossas 
boas práticas de saúde, 
segurança e ambiente do 
trabalho. Implementá-lo 
é estabelecer rotinas em 
que o foco principal é de 
proteção e prevenção de 
agravos, que muitas vezes 
não temos a percepção do 
que representa em nossas 
atividades profissionais. 
Observá-lo é contribuir 
fundamentalmente para 
os controles de endemias 
e epidemias, por vezes 
não consideradas como 
acidentes de trabalho, na 
verdade assim se revelam 
porque estão relacionadas 
ao trabalho que está sen-
do desenvolvido em áreas 
afetadas.

A exposição de profissio-
nais de saúde aos riscos 
biológicos é uma cons-
tante, além dos químicos, 
físicos e ergonômicos, 
que muitas vezes não per-
meiam as nossas preocu-
pações.

*Maria Christina Rodrigues Menezes, Médica do Trabalho, MBA SMS - Superintendente de Saúde, Segurança e 
Ambiente do Trabalho da Secretaria de Estado de Estado de Trabalho e Renda.


