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1. EMENTA: 

A disciplina Biossegurança aborda: 

 Bases de Biossegurança.  

 Benefícios da redução dos riscos biológicos.  

 Meios de proteção e técnicas adequadas para minimização dos riscos.  

 Princípios de higiene e profilaxia. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 O tema Biossegurança vem ganhando relevância nos últimos anos em todas as áreas de 

atuação do Tecnólogo em Radiologia. O domínio dos conceitos abordados na disciplina 

permitirá ao aluno lidar de forma consciente com os riscos presentes nos locais de trabalho, 

atuando na sua prevenção, minimização e eliminação. 

 

3. OJETIVOS DA DISCIPLINA: 

 Dominar os conceitos básicos de Biossegurança; 

 Conhecer e identificar os tipos de riscos presentes no ambiente de trabalho;  

 Conhecer os riscos biológicos a que estão expostos os profissionais que trabalham em 

estabelecimentos de saúde e as medidas utilizadas para sua minimização; 

 Conhecer os princípios básicos de descarte de resíduos. 

 

4. CONTEÚDO: 

 Conceitos de Biossegurança; importância do tema. 

 Noções sobre legislação. 

 Mapa de risco: conceito, importância, tipos de riscos. 

 Riscos biológicos: 

- Origem das infecções 

- Medidas gerais de precaução 

- TBC, hepatites, HIV 

- Acidentes com sangue e secreções 
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 Segurança química e radioisótopos: medidas gerais de precaução 

 Descarte de resíduos: importância e orientações gerais 

 Riscos físicos e ergonômicos: medidas gerais de precaução. 

 
 
5. ESTRATÉGIAS DE ENSINO – APRENDIZAGEM: 

 Disponibilização prévia das aulas para estudo; 

 Discussão em sala de aula, com o auxílio do PowerPoint, para fixação dos conceitos 

básicos; 

 Seminário sobre Mapa de Risco; 

 Visitas supervisionadas ao setor de Medicina Nuclear do HC para observação dos 

aspectos de Biossegurança discutidos na sala de aula. A visita será seguida de 

elaboração de relatório pelos alunos; 

 Discussão de textos e notícias sobre o tema Biossegurança, com o objetivo de 

demonstrar sua importância prática; 

 O Moodle será utilizado durante o semestre para a troca de informações entre professor 

e alunos e entre os alunos, para a realização de fóruns de discussões e esclarecimento de 

dúvidas antes das provas e para disponibilização de bibliografia complementar e de 

material para as discussões em sala. 

 
 
6. AVALIAÇÃO 

 Seminário sobre Mapa de Riscos: 20 pontos 

 Prova parcial: 30 pontos 

 Prova final: 30 pontos 

 Grupo de discussão e relatório de atividades: 20 pontos. 
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7. PROGRAMA 
 

Semana Data Tópico 

 03 e 04/02 Recepção dos calouros 

1 06/02 Biossegurança: conceitos e abrangência do tema 

2 13/02 Legislação em Biossegurança 

3 20/02 Tipos de riscos – Mapa de riscos 

4 27/02 Equipamentos de proteção individual e coletiva 

5 06/03 Riscos biológicos: a origem das infecções 

6 13/03 Seminário – Mapas de riscos 

7 20/03 Riscos biológicos: medidas gerais de precaução 

8 27/03 TBC, Hepatites, HIV. Acidentes com sangue ou secreções. 

9 03/04 Grupo de discussão 

10 10/04 Prova 

 17/04 RECESSO ESCOLAR 

11 24/04 Segurança química/Radioisótopos 

 01/05 RECESSO ESCOLAR 

12 08/05 Descarte de resíduos 

13 15/05 Riscos físicos e ergonômicos 

14 22/05 

Prática: Visita ao setor de Medicina Nuclear do HC para 
identificação de aspectos relacionados a Biossegurança. 
Observar as normas básicas de Biossegurança e utilizar EPI 
(jaleco, sapato fechado etc.) 

15 29/05 Prova 

X 11/06 Final do semestre 

X 12/06 Exame Especial 

X 18/06 Fechamento diário eletrônico 

X 25/06 Fechamento diário eletrônico (especiais) 
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 www.biosseguranca.com 
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