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INTRODUÇÃO
Considera-se actividade com risco de natureza biológica, aquela em que exista a
possibilidade de contacto com sangue ou outros fluidos corporais (sémen, secreções
vaginais, líquido cefalo-raquidiano, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico e amniótico) ou
outros fluidos contaminados com sangue visível. Não se trata de adoptar precauções com
determinados doentes, mas sim de adoptar precauções em determinadas actividades
Os objectivos são:
•

Especificar as barreiras necessárias em cada situação;

•

Facilitar a adopção de precauções básicas;

•

Que a longo prazo todo o pessoal de saúde saiba distinguir quando vai realizar
uma actividade que envolve risco e adoptar as medidas de protecção adequadas.

BARREIRAS
Luvas: se existe o risco de salpicos nas mãos
Bata atada nas costas ou avental: se existe o risco de salpicos para o corpo
Máscara: se existe risco de salpicar para a boca
Protecção ocular: risco de salpicar os olhos
Outros (calças, botas): se existe risco de derrame sobre os pés

É importante lembrar que as barreiras com finalidade preventiva para o trabalhador
não eliminam as específicas de assepsia para com o doente.

