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Apresentação

Este Manual Completo para Residência em Psicologia é o melhor e
mais completo livro para residências em psicologia abordando os principais temas e assuntos presentes nas mais recentes provas aplicadas. Com
este manual, você terá em suas mãos um recurso objetivo e completo para
seus estudos, capacitação técnica e sua consequente aprovação nos programadas de residências do Brasil que tanto deseja!
Elaborada por professoras e psicólogas com sólida formação acadêmica em Psicologia, a presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em nossa avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas performances nas provas!
Neste exemplar você irá encontrar o conteúdo dos principais temas
abordados das residências em Psicologia, como: biossegurança e urgência
e emergência, psicologia hospitalar, psicologia da saúde, psicopatologia,
avaliação psicológica, teorias e técnicas psicoterápicas, psicologia do desenvolvimento, ética profissional e resoluções CFP e bioética.
Bons estudos!!
Fernanda Fernandes
Editora
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O que você irá ver nesse capítulo:
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Biossegurança
Urgências e emergências
Referências

1. BIOSSEGURANÇA
A Biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como “condição de segurança alcançada por meio de um conjunto de ações destinadas a prevenir,
controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam
comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o ambiente, bem como a
qualidade do trabalho desenvolvido”. Portanto, tem por objetivo garantir
que qualquer procedimento científico seja seguro para os profissionais, os
pacientes e o ambiente, sem perder a qualidade1.
A biossegurança não se limita às fronteiras dos estados-nação, pois, devido à globalização que repercutiu na crescente e constante circulação de
pessoas, informações, tecnologias e agentes bioquímicos e patogênicos,
se tornou um fenômeno que demanda da comunidade internacional a
formulação de políticas e o desenvolvimento de estratégias para conhecer
e minimizar os impactos à saúde mundial1.
Além da amplitude mundial, a biossegurança também é um tema
transversal que permeia todo o complexo produtivo da saúde, e é regulada no Brasil por meio de um conjunto de leis e regulamentos de diversos
setores do poder executivo, ministérios ou agências1.
No âmbito da Saúde Brasileira, a biossegurança é tratada pela Comissão
de Biossegurança em Saúde (CBS) e coordenada pela Secretaria de Ciên-
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cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). Essa Comissão é composta
por representantes dessa Secretaria, da Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), da Assessoria de Assuntos
Internacionais de Saúde (Aisa), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A CBS possui o objetivo de definir estratégias de
atuação, avaliação e acompanhamento das intervenções ligadas à Biossegurança, intermediando o entendimento entre o Ministério da Saúde e as
demais instituições relacionadas1.
A tabela a seguir exemplifica a transversalidade de abrangência e o arcabouço legal brasileiro sobre o tema1:
Tabela 1 - Arcabouço Legal Brasileiro sobre Biossegurança1

BIOSSEGURANÇA NO SETOR DA DEFESA:
• Portaria 703/05 da ANAC aprova a Instrução IAC 153 sobre transporte de
artigos perigosos em aeronaves civis.
BIOSSEGURANÇA NO SETOR DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA:
• Lei 11.105/05 estabelece normas de segurança e fiscalização que envolvam atividades com OGM – Organismos Geneticamente Modificados e
seus derivados;
• Resoluções da Comissão Técnica Nacional de “Biossegurança”.
BIOSSEGURANÇA NO SETOR DE MEIO AMBIENTE:
• Resolução 358/05 do CONAMA – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde.
BIOSSEGURANÇA EM ACORDOS INTERNACIONAIS:
• Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança –visa assegurar um nível
adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação e do
uso seguros dos organismos vivos modificados – OVMs;
• Resolução 1540/04 da ONU sobre não proliferação de armas de destruição em massa.
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BIOSSEGURANÇA NO SETOR DE SAÚDE OCUPACIONAL:
• Lei 6514/77 sobre segurança e medicina do trabalho;
• Portaria 485/05 Aprova a Norma Regulamentadora nº 32 – NR32, de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde;
• Outras Normas Regulamentadoras: NR-4 – SESMT; NR-5 – CIPA; NR-7
– PCMSO; e NR-9 – PPRA.
BIOSSEGURANÇA NO SETOR SAÚDE:
• Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Agentes Biológicos;
• Classificação de Risco dos Agentes Biológicos;
• Sistema de Gestão em Biossegurança em Laboratórios de saúde pública;
• Portaria 472/09 sobre transporte de amostras infecciosas;
• RDC 302/05 da ANVISA regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos;
• RDC 50/02 da ANVISA, regulamento técnico para elaboração de projetos
físicos de unidades de saúde;
• Lei 9431/97 sobre a manutenção de um programa de infecção hospitalar;
• Portaria 2616/98 diretrizes para a prevenção e controle da infecção hospitalar;
• RDC 48/00 roteiro de inspeção para o controle da infecção hospitalar;
• RDC 81/08 regulamento técnico para bens e produtos importados de importância sanitária;
• RDC 306/04 resíduos sólidos de saúde;
• Lei 6437/77 configura as infrações sanitárias;
• Portaria nº 1.884/94, que dispõe das edificações de serviços de saúde;
• Portaria MTE nº 485 - NR -32.

A regulamentação específica aos trabalhadores dos serviços de saúde
foi criada em 2005, pela Portaria MTE nº 485. A Norma Regulamentadora
Nº 32 (NR 32), pela qual versa a portaria supracitada, estabelece as diretrizes básicas da segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de
saúde e aborda as ações de proteção da saúde e da segurança deste trabalhador1,2,3.
As Normas regulamentadoras, incluindo a NR-32, caracterizam-se pela
proatividade, por buscar antecipar os riscos, portanto lança mão de ferramentas de vigilância, proteção, prevenção, profilaxia, e de capacitação
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dos profissionais. No presente capítulo direcionaremos a análise das normas da NR-32, pela sua especificidade na prática do profissional de saúde.
1.1 Norma Regulamentadora Nº 32

A NR-32 tem um escopo abrangente e orienta sobre as condições
físicas do posto de trabalho, as situações de exposição a riscos para a saúde do profissional, da obrigatoriedade da imunização, além de orientar
sobre medidas de prevenção e identificação de riscos e controle da saúde
ocupacional dos trabalhadores de saúde. Versa sobre vestuário, refeitórios, resíduos, capacitação contínua e permanente, entre outras1,2,3.
Nos projetos físicos dos Estabelecimentos Assistenciais de saúde – EAS,
a norma determina que o ambiente deve considerar não somente o conforto, mas também a segurança aos trabalhadores e pacientes, para tanto
a biossegurança se debruça nas questões sanitárias, de uso de radiações
ionizantes, no controle de qualidade da água para consumo em Unidades
de Saúde, etc2,3.
Nas EAS, é necessário o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos, assim como a localização dessas áreas de risco. De acordo com a
legislação, a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, deve elaborar o mapa de riscos de acidente nos diversos locais de trabalho, tendo
por objetivo a conscientização e uma atitude mais cautelosa por parte dos
trabalhadores diante dos perigos identificados e sinalizados2.
1.1.1 Mapa de risco

O Mapa de Risco é feito com base na planta baixa do local de trabalho
e contêm círculos coloridos, a depender do tipo de risco presente (físico,
químico, biológico, ergonômico e de acidentes); e com diâmetros diferentes, estando relacionado à quantidade de exposição ao risco (pequena,
média e grande)2. A tabela 2 - Mapa de riscos identifica os riscos, seus grupos e cores relacionadas.
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Tabela 2 - Mapa de riscos2

GRUPO
1

RISCOS
Físicos

COR DE
IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Verde

Ruído, calor, frio, pressões,
umidade, radiações ionizantes
e não ionizantes e vibrações.

2

Químicos

Vermelho

Poeiras, fumo, gases, vapores,
névoas, neblinas e substâncias
compostas ou produtos químicos em geral.

3

Biológicos

Marrom

Fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc.

Amarelo

Levantamento e transporte
manual de peso, monotonia,
repetitividade, ritmo excessivo, posturas inadequadas, trabalho em turnos.

Azul

Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, probabilidade de incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e
equipamentos sem proteção,
armazenamento inadequado,
quedas e animais peçonhentos.

4

5

Ergonômicos

Acidentes

Nas instituições hospitalares, há ainda a classificação das áreas de risco
de infecção de acordo com criticidade:
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Tabela 3 – Classificação Hospitalar

ÁREA
CRÍTICA

Risco potencial para aquisição de infecção seja pelos
procedimentos invasivos realizados, ou pela presença
de pacientes susceptíveis às
infecções.

Ex.: Centro Cirúrgico
e Obstétrico, Berçário,
UTI, Hemodiálise, Laboratório, CME, Banco
de Sangue, área suja de
lavanderia, etc.

ÁREA
SEMICRÍTICA

Menor risco de infecção, são
ocupadas por pacientes que
não exigem cuidados intensivos ou de isolamento.

Ex.: Enfermarias, Apartamentos e Ambulatórios.

ÁREA NÃO
CRÍTICA

Todas as áreas não ocupadas
por pacientes e aquelas destinadas a exames de pacientes.

Ex.: Escritórios, Almoxarifado, Setor de Radiologia e Consultórios

1.1.2. Saúde ocupacional

No foco ao profissional da saúde, o Programa de Controle Médico de
saúde ocupacional – PCMSO também está associado à segurança do profissional e estabelece rotina de controle da saúde física e mental dos trabalhadores, sendo utilizado como uma forma de rastrear e diagnosticar
precocemente os possíveis danos à saúde. O programa considera as questões individuais e coletivas, e constata a existência de doenças profissionais ou problemas irreversíveis para a saúde dos trabalhadores3.
A atuação prática dos profissionais da área da saúde gera exposição a
múltiplos riscos e as doenças a eles decorrentes, que podem atingir aqueles que se inserem direta ou indiretamente na prestação de serviços. Além
do risco ao profissional, há risco significativo de transmissão dessas infecções para os pacientes, outros trabalhadores e familiares1.
A contaminação pelos agentes infecciosos e sua transmissão pode
ocorrer por inalação, através da pele (parenteral), e por contato com pele
e mucosas ou ingestão. As principais infecções ocupacionais e sua via de
transmissão estão expostas na tabela abaixo1:
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Tabela 4 – Principais infecções ocupacionais

DOENÇAS OCUPACIONAIS1
Via Aérea ou gotículas

Via sanguínea

Tuberculose, Influenza, Varicela, Coqueluche e Doença Meningocócica.

HIV, Hepatite B (HBV) e Hepatite C
(HCV).

As estimativas da Organização Mundial de Saúde são da ocorrência de
3 milhões/ano de acidentes percutâneos com agulhas contaminadas por
material biológico entre trabalhadores da área da saúde a nível mundial.
Portanto, o principal foco na assistência direta é na quebra da cadeia de
transmissão, através da prevenção e o controle dos micro-organismos2.
Nesse combate, a equipe de saúde deve conhecer os fatores determinantes e condicionantes, assim como os procedimentos, produtos e
condutas necessárias. É impossível eliminar todos os microrganismos do
ambiente, mas eles podem ser prevenidos e controlados mediante procedimentos técnicos adequados, como o uso correto dos Equipamentos de
Proteção Individual - EPIs e Equipamento de Proteção Coletivos – EPCs2,3.
1.1.3 Medidas de Prevenção

As medidas de prevenção envolvem hábitos e cuidados dos profissionais de saúde, assim como a limpeza, desinfecção e assepsia específicos
do ambiente de saúde. As principais medidas profissionais para prevenção de eventuais acidentes e evitar a transmissão de infecções são a lavagem de mãos e a utilização de EPIs2.
Lavagem de mãos
A Técnica da lavagem de mãos é a simples ação de lavar as mãos utilizando água, sabão ou detergente, e é considerado o mais importante
modo de atuar na prevenção e controle de infecções hospitalares. Visa a
remoção de bactérias transitórias e algumas residentes, como também
de células descamativas, pelos, suores, sujidades e oleosidades da pele,
e tem por objetivo impedir que microrganismos sejam transferidos para
pacientes, e no final do atendimento, para que não ocorra a contaminação
inversa - do paciente para o profissional de saúde2.
A lavagem faz parte da rotina de atendimento do paciente e deve ser
repetida diversas vezes. Deve ser realizada da entrada até a saída do esta-

•
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belecimento de trabalho; sempre que forem retirados os EPIs; após procedimentos, mesmo se em mãos enluvadas; antes e após o atendimento a
cada paciente; e quando tocar superfícies e objetos no ambiente de trabalho2.
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs
EPIs são quaisquer dispositivos ou produtos usados individualmente
para proteger a integridade física do trabalhador contra possíveis riscos
a sua saúde ou segurança. Seu uso deverá ser feito quando as EPCs não
forem suficientes, ou seja, quando as medidas para extinção de riscos ambientais não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes
ou doenças.
O tipo de EPI adequado depende da atividade realizada e dos riscos ou
agentes presentes. O uso inadequado de EPIs deixa de proteger o paciente, o profissional e sua equipe2.
A seguir estão listados os principais EPIs utilizados na assistência a saú2
de :
•
Avental /Jaleco: proteção contra substancias, sujidade e respingos.
Tanto o jaleco quanto o avental (se não for descartável) devem ser
transportados em sacos plásticos e encaminhados para lavagem
adequada. O uso desses uniformes fora do recinto terapêutico é desaconselhado.
•
Luvas: Proteção da pele contra riscos biológicos e químicos. Deve
possuir cano longo quando se prevê uma exposição até antebraço.
•
Óculos de acrílico: proteção de mucosa ocular contra respingos. Deve
oferecer proteção lateral e com dispositivo que evite embaçar.
•
Máscaras: proteção contra acidentes de risco biológico e a contaminação respiratória e oral. Existem vários tipos e com efeitos diferentes
na prevenção.

•

O profissional deve ter em mente o princípio da proteção universal,
que considera que qualquer paciente pode ser portador de infecção e,
por isso, o cuidado deve ser com todos e não somente com aqueles sabidamente portadores de patógenos de transmissão. Esse princípio cria
uma mentalidade preventiva contra lesões que presumivelmente podem
ser evitadas2.
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