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DICAS DE EMERGÊNCIA 

Proteção contra agentes biológicos
Dando continuidade às dicas referentes aos níveis de proteção, abordaremos o atendimento a emergências 
envolvendo agentes biológicos, que são os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as cultu-

ras de células; os parasitas; as toxinas e os príons, os quais são capazes de originar qualquer tipo de infecção, 
alergia ou intoxicação no ser humano.

Muitas são as vias de entrada de um agente em um 
organismo humano, mas, no que tange à atendimento de 
emergência são: cutânea (contato direto com a pele) e por 
via respiratória (por inalação). Por isto, nos deteremos em 
mecanismos de proteção das doenças de transmissão 
cutânea e respiratória (por gotículas e aerossóis). 

Para a definição de procedimento de alto risco devem-
se considerar simultaneamente três aspectos: A patoge-
nicidade do agente biológico envolvido; a quantidade dis-
persa no ambiente; e as condições de dispersão deste 
agente no local. 

PROTEÇÃO RECOMENDADA
Atendimento inicial à Emergência 

(Primeira Resposta)
O agente etiológico e/ou a patologia a ser prevenida NÃO são 

conhecidos.

Macacão impermeável com capuz, luvas e botas resistentes a 
químicos concentrados e partículas ultrafinas, além de proteção 
biológica em conformidade com os requisitos da Norma EN 14126 
no seu nível mais alto. Equipamentos de Proteção Respiratória de 
adução de ar com linha de ar comprimido e pressão positiva ou Tra-
je de Encapsulamento Total (Nível A) com luvas e botas resistentes 
a substâncias químicas e biológicas e máscara autônoma de res-
piração, com pressão positiva (PA ou SBCA) ou ainda linha de ar 
mandado (com cilindro de escape).

Atendimento inicial à Emergência 
(Primeira Resposta)

O agente etiológico e a patologia a ser prevenida são conhecidos.

Macacão impermeável com capuz, luvas e botas resistentes a 
químicos concentrados e partículas ultrafinas, além de proteção 
biológica em conformidade com os requisitos da Norma EN 14126 
e Equipamento de Proteção Respiratória purificador de ar motori-
zado com cobertura das vias respiratórias tipo “peça facial inteira” 
ou com cobertura tipo “capuz”.

Atendimento inicial a pessoas infectadas 
(Profissionais de Saúde)

O agente etiológico e/ou a patologia a ser prevenida NÃO são 
conhecidos.

Proteção igual ao Atendimento inicial à Emergência (Primei-
ra Resposta), e por orientação de especialista em atendimento à 
emergência poderá ser necessário utilizar EPR de adução de ar.

Os infectados devem utilizar máscaras cirúrgicas, lembrando 
que a máscara cirúrgica é uma barreira que cobre o nariz e a boca, 
mas não protege adequadamente contra patologias transmitidas 
por aerossóis. No caso dos aerossóis, como as partículas podem 
se dispersar por longas distâncias, deve ser utilizado equipamento 
de proteção respiratória durante todo o período que o trabalhador 
de saúde estiver em contato com o infectado.

Atendimento inicial a pessoas infectadas 
(Profissionais de Saúde)

O agente etiológico e a patologia a ser prevenida são conhecidos.

Macacão ou calça e avental impermeável com capuz ou touca, lu-
vas, botas e respirador purificador de ar PFF2 ou PFF3, ou respirador 
semifacial com filtros classe P2 ou P3 com uso de óculos de seguran-
ça ampla visão, ou ainda respirador purificador de ar com peça facial 
inteira e filtros substituíveis classes P2 ou P3 (proteção total da face).

Em caso de dúvida, sempre utilizar o mais alto nível de proteção (máxima proteção).

Fonte: Marco Aurélio Rocha, especialista em Saúde e Segurança do Trabalho e em Gestão de Emergências e Desastres, mestrando em Prevenção de Riscos e pós-graduando em Toxi-
cologia Geral. Capacitado em Comando de Emergências e em Gerenciamento de Emergências com Armas Químicas, Biológicas e Nucleares. 


