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uando o profissional
da saúde se esquece
de uma medida sim-
ples – lavar as mãos
antes e depois de fa-

zer um atendimento –, ele e seu
paciente têm grande chance de
contrair infecções. Como o ambi-
ente hospitalar impõe riscos a tra-
balhadores e pacientes, a Organi-
zação Pan-americana da Saúde
(Opas) recomenda que o controle
de infecções seja incluído no cur-
rículo das disciplinas relacionadas
às ciências da saúde. No Brasil,
contudo, os cursos de graduação e
pós-graduação na área da saúde
ainda deixam a desejar quanto às
orientações em biossegurança hos-
pitalar. É o que afirma o farmacêu-
tico Hamilton Coelho, membro da
Comissão Técnica de Biosseguran-
ça da Fiocruz.

Para preencher essa lacuna

na formação dos trabalhadores de
hospitais e laboratórios, Hamilton
e outros 15 professores oferecem
um curso de atualização em bios-
segurança, realizado anualmente
no Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz). “Temos um públi-
co eclético: funcionários da Fio-
cruz, de outros órgãos públicos e
de instituições privadas”, diz Co-
elho. O curso do IFF, entre maio
e junho, abre 100 vagas, preen-
chidas segundo a ordem das ins-
crições, feitas em abril. “Nenhum
outro curso de biossegurança ofe-
rece certas disciplinas que lecio-
namos – como responsabilidade
civil, penal e ética do profissio-
nal da saúde, controle de epide-
mias intencionais, riscos no ma-
nuseio de quimioterápicos, e
biossegurança nos bancos de lei-
te humano e até na arquitetura do
ambiente”, afirma.
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A biossegurança hospitalar é tema de curso de atualização oferecido pelo IFF/Fiocruz

A partir deste
ano, para fixarem
conteúdos ensina-
dos em aula, os alu-
nos começaram a
receber um CD so-
bre procedimentos
em biossegurança
hospitalar, entre os
quais se destacam a
esterilização ade-
quada dos materiais
e o cuidado no tra-
tamento do lixo hos-
pitalar. “Se objetos
perfurocortantes
não são descartados
em caixas rígidas,
eles podem causar
acidentes entre pro-
fissionais da limpe-

za, assim como entre catadores nos
lixões”, alerta Coelho. A carência
de publicações sobre biosseguran-
ça motivou a elaboração do CD,
produzido em parceria com o
Centro de Informação Científica e
Tecnológica (Cict/Fiocruz).

Não há estatísticas atualizadas
sobre infecção hospitalar no Bra-
sil. Em meados da década de 90,
levantamento do Ministério da Saú-
de apontou que, de cada cem pa-
cientes internados por mais de 24
horas, 13 apresentavam infecção
hospitalar. “Mas a dimensão real
do problema não é dada pelos nú-
meros, e sim pelo fato de vários
hospitais não terem uma comissão
de controle de infecção hospitalar
atuante”, comenta Coelho.
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