
RESUMO 

 

Atualmente o controle das infecções é uma preocupação inserida em todos os 
serviços de atenção a saúde devido a sua abrangência no contexto intra-
hospitalar e extra-hospitalar. Assume também um papel importante em outros 
serviços voltados à saúde coletiva, como as clínicas odontológicas, clínica de 
cosmetologia e estética, asilos, instituições veterinárias, creches, consultórios 
odontológicos, presídios clínicos e laboratórios clínicos. 
Os laboratórios de diagnósticos e pesquisas apresentam uma grande 
preocupação no cenário da assistência à saúde, no que diz respeito ao controle 
de infecção, visto que, nestes ambientes são manipuladas substâncias 
químicas, resíduos tóxicos e infectados, fluidos biológicos contaminados, onde 
existe manipulação de micro-organismos de diversos grupos de risco, 
colocando em risco a saúde do trabalhador, cliente, paciente, cidadão e o meio 
ambiente. 
Em Belo Horizonte (MG-Brasil) o Núcleo Pesquisa e Apoio Diagnóstico 
(NUPAD) é uma instituição em expansão na prestação de serviços técnicos 
especializados.  Nesse Núcleo funcionam dois laboratórios de investigação 
diagnóstica que prestam serviços relevantes no cenário da rede pública de 
saúde. Nesse ambiente, seus profissionais e usuários estão sujeitos a variados 
graus e tipos de riscos de adquirirem infecções, sendo que a maioria 
desconhece as medidas para preveni-las e as práticas de biossegurança no 
seu trabalho.  
Nesse sentido, esta pesquisa objetivou fazer um diagnóstico da situação de 
controle de infeções e de biossegurança deste núcleo, no intuito de propor e 
implantar ações estratégicas, além de contribuir nos processos de gestão da 
qualidade. 
Foi realizado um estudo descritivo in loco com ações intervencionistas, nas 
unidades do Núcleo, no período de setembro de 2010 a janeiro de 2012. Com 
este estudo observou-se que gestão administrativa desta instituição tem uma 
grande preocupação em atender as exigências legais quanto aos aspectos de 
controle de infeções e biossegurança, visto que, a prestação de serviços com 
qualidade à rede pública de saúde é a missão principal deste núcleo.  
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