
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEANE MICHELE BARBOZA DE JESUS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA ADOTADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

FRENTE AO RISCO BIOLÓGICO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS 

PRIÔNICAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2012 



2 

 

 

 

 

 

JOSEANE MICHELE BARBOZA DE JESUS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA ADOTADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

FRENTE AO RISCO BIOLÓGICO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS 

PRIÔNICAS 

 

 

 
 

 

   

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a disciplina Trabalho 

Monográfico III, do Curso de graduação em Enfermagem e 

Licenciatura da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para aprovação na disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Mª Simone Martins Rembold 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2012 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 586       Silva, Joseane Michele Barboza de Jesus. 

Medidas de biossegurança adotadas pela equipe de 

enfermagem frente ao risco biológico de pacientes 

portadores de doenças priônicas / Joseane Michele Barboza 

de Jesus Silva. – Niterói: [s.n.], 2012.     

  62 f.  

 

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2012. 

       Orientador: Profª. Simone Martins Rembold. 

 

   1. Exposição a agentes biológicos. 2. Equipe de 

enfermagem. 3. Príons. I. Título.           

                                                              CDD 660.6 



3 

 

 

JOSEANE MICHELE BARBOZA DE JESUS SILVA 

 

 

 

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA ADOTADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

FRENTE AO RISCO BIOLÓGICO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS 

PRIÔNICAS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a disciplina 

Trabalho Monográfico III, do Curso de graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para aprovação na 

disciplina. 

 

 

Aprovada em julho de 2012 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. MSc. SIMONE MARTINS REMBOLD – Orientador 

UFF 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. MARILDA ANDRADE 

UFF 

 

______________________________________________________________________ 

Enf
a
. MSc.WILMA PEREIRA MEDEIROS 

HUAP/UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói,  

2012 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Aos meus pais Alda e José que, mesmo ausentes, deram cor e vida  a 

cada amanhecer cinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 

 Àquele que me tem debaixo de suas asas e me faz vitoriosa pela sua graça 
a cada dia apos dia, pela sabedoria doada e bondade compartilhada, obrigada 
Deus. 
 Minha família, minha fonte de energia, que deposita amor, paz e confiança 
e que me sustentou todo esse tempo com paciência e dedicação, especialmente 
meus tios Alexandre e Adriana e meu querido irmão Harrinson que quando me 
encontravam aos prantos, me acolhiam e transformava minhas lágrimas em riso. 
 Agradeço a minha avó Vera Lúcia, meu exemplo de mulher, mãe e guerreira, 
me ensinou princípios de honestidade e fidelidade, amor e carinho. Assim como 
meu avô Almiro fez nos anos em que Deus permitiu. 
 Agradeço a Mestre Simone Rembold por acreditar em mim e me por 
compartilhar seus ensinos, a Mestre Euzeli Brandão por me ensinar que as 
escolhas fazem parte da vida e que a vida não teria sentido sem elas. Além de 
todos  os professores que me ajudaram a construir o saber da Enfermagem. 

E por último, mas não menos importante agradeço aos meus queridos 
amigos de infância Patrícia Tavares, Mellissa Combas, Carina Americano que 
caminharam comigo e parte do que sou hoje é mérito delas, agradeço também as  
minhas amigas enfermeiras  Tatiane Marinz, Amanda Portugal, Lívia Bertasso, 
Jéssica Depiante, Eleinne Amim, Paula Vidigal e principalmente Nattasha Otero 
por tornar a caminhada mais leve e repleta de descobertas e alegrias. 
 
Muito Obrigada 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escolhi os plantões, porque sei que o 

escuro da noite amedronta os enfermos; 

escolhi servir o próximo, porque sei que 

todos nós um dia precisaremos de ajuda; 

escolhi o branco, porque quero transmitir 

a paz, escolhi me dedicar à saúde, porque 

respeito à vida” 

 

(Autor desconhecido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

RESUMO 

As doenças priônicas são produzidas por uma partícula proteinácea infecciosa, chamada 

príon. Desafiando o dogma da biologia, os príons são os únicos patógenos infecciosos 

conhecidos desprovidos de ácido nucléico (DNA/RNA), não induzem resposta inflamatória e 

são resistentes aos principais meios de desinfecção. As doenças priônicas tiveram notoriedade 

com o surto da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) popularmente conhecida como o 

“mal da vaca louca” no Reino Unido, descobriu-se então que estava diretamente ligada ao 

surgimento da nova variante da doença de Creutzefeldt-Jakob (vDCJ), transmitida por cortes 

bovinos contaminados por príons. Existem cinco patologias causadas por príons, que 

acometem os seres humanos, são elas: Kuru, Doença de Gerstmann-Straussler-Scheinker 

(GSS), Insônia Familiar Fatal (IFF), Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que pode ser 

iatrogênica ou genética, e a nova variante da doença de Creutzfeldt- Jakob (vDCJ). Estima-se 

que o número de casos da DCJ, a doença priônica de maior incidência, seja da proporção de 

um por milhão de pessoas no mundo. Por ser uma doença infecciosa e considerando os riscos 

que os profissionais de saúde correm ao assistir um paciente portador de doença priônica, 

principalmente a equipe de enfermagem que proporciona cuidados diretos, se faz necessário o 

entendimento sobre essas patologias e a medidas de biossegurança a serem adotadas. Diante 

do exposto observa-se a necessidade de investigar o conhecimento desses profissionais acerca 

dos riscos biológicos aos quais estão expostos no ambiente de trabalho, enfatizando 

necessidade de adotar medidas eficazes de proteção. Tem se como objeto de estudo o 

conhecimento da equipe de enfermagem sobre as doenças priônicas e as medidas de 

biossegurança adotadas. Trata-se de um estudo de natureza descritiva, com abordagem 

qualitativa, que tem por objetivos conhecer o que a equipe de enfermagem sabe a respeito das 

medidas de biossegurança no cuidado dos pacientes com doenças priônicas no HUAP, bem 

como construir um protocolo com medidas de biossegurança para o manejo de pacientes com 

doença priônica. Os dados coletados através de um questionário aplicado nas clínicas médicas 

feminina e masculina e no Serviço de Infectologia do HUAP, entre a equipe de enfermagem, 

foram analisados e categorizados. A partir de uma análise temática podemos concluir que a 

equipe de enfermagem desconhece as medidas de biossegurança que devem ser adotadas, bem 

como a necessidade do gerenciamento dos resíduos sólidos do serviço de saúde, que devem 

ter seu tratamento iniciado na unidade de saúde, onde são gerados, com a continuidade do 

cuidado até o descarte. Esse resultado embasou a criação de um protocolo que tem como 

objetivo nortear as ações de biossegurança adotadas no manejo de pacientes e materiais 

expostos ao príon. 

 Palavras chaves: Exposição a Agentes Biológicos, Equipe de Enfermagem, Príons 
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ABSTACT 

Prion diseases are produced by a proteinaceous infectious particle called prion. Challenging 

the dogma of biology, these particles are the only known infectious pathogens devoid of 

nucleic acid (DNA / RNA), do not induce inflammatory response and are resistant to the main 

means of disinfection. Prion disease acquired notoriety with the outbreak of Bovine 

Spongiform Encephalopathy (BSE) commonly known as "mad cow disease" in the UK, it was 

discovered then that was directly linked to the emergence of new variant Creutzefeldt-Jakob 

disease (vCJD), transmitted by cuts of beef contaminated with prions. There are five diseases 

caused by prions, which affect humans: Kuru, Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS), Fatal 

Familial Insomnia (FFI), Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), which may be iatrogenic or 

genetic, and new variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). It is estimated that the number of 

CJD cases, the prion disease with the highest incidence, are in proportion of one per million 

people worldwide. Because it is an infectious disease and considering the risks the health 

professionals run when assisting a patient with prion disease, especially the nursing team 

which provides direct care, it is necessary to the understanding these diseases and biosafety 

measures to be adopted. Given the above there is a need to investigate the knowledge of these 

professionals about the biological risks they are exposed in the workplace, emphasizing the 

need to adopt effective measures of protection. The object of study is the knowledge of the 

nursing team about prion disease and biosafety measures adopted. This is a descriptive study 

with a qualitative approach, which aims to know what the nursing staff knows about the 

biosafety measures in the care of patients with prion disease in HUAP as well as build a 

protocol with measures Biosafety for the management of patients with prion disease. The data 

collected through a questionnaire applied among the nursing staff of the masculine and 

feminine clinical wards, and in infectious diseases HUAP where were analyze and categorize. 

From a thematic analysis we can conclude that the nursing staff unaware of the biosafety 

measures that should be adopted, as well as the need for waste management of health service 

waste, whose treatment should be initiated at the clinic, where the waste is generated and 

continued until disposal. Thus the creation of the protocol aims to guide the actions taken in 

biosafety management of patients exposed to. 

 Keywords: Exposure to Biological Agents, Nursing Team, Prions 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado traz um aumento de circulação de pessoas e mercadorias, 

favorecendo a disseminação rápida de doenças entre continentes, dentre elas, as doenças 

priônicas, que inicialmente foram detectadas na Europa e passaram a atingir pessoas de outros 

continentes, principalmente através da exportação de carne contaminada de bovinos. 

Com distribuição mundial, as doenças priônicas são produzidas por uma partícula 

proteinácea infecciosa, chamada príon. Os príons são os únicos patógenos infecciosos 

conhecidos desprovidos de ácido nucléico (DNA/RNA), não induzem a resposta imunológica, 

e são extremamente resistentes a inativação pelo calor, desinfecção ou radiação (Prusner e 

Bosque, 2009, p.2641). Isto é, os príons são resistentes a agentes que destroem ácidos 

nucléicos, entretanto são sensíveis àqueles que destroem proteínas. 

Os príons são responsáveis pelas encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET) 

em animais e em seres humanos. Também conhecidas como  doenças priônicas as 

encefalopatias são todas raras e fatais, com período de incubação que pode variar entre 4 até 

40 anos nos seres humanos. Os príons são peculiares, pois atingem as células sem respeitar 

barreiras entre espécies. As doenças priônicas tiveram maior divulgação, ao se descobrir que a 

encefalopatia espongiforme bovina (EEB), popularmente conhecida como “mal da vaca 

louca”, estava diretamente ligada ao surgimento da nova variante da doença de Creutzefeldt-

Jakob (vDCJ), transmitida por cortes bovinos contaminados por príons (SÃO PAULO, 2008). 

 O primeiro caso confirmado de EEB surgiu no Reino Unido, em 1986, e se disseminou 

para outros países da Comunidade Européia, impulsionado pela reciclagem sem controle de 

carne, ossos, vísceras e sangue para a produção de ração animal. Tal fato propiciou o a 

ocorrência do surto de EEB, principalmente na Europa, onde 51% fazendeiros tiveram seu 

rebanho infectado pelo agente infeccioso (DIEHL, 2010). 

 O surgimento dessa doença na população animal provocou um prejuízo direto na 

economia pecuária que refletiu na indústria e comércio, com a redução do consumo de carne 

bovina. Na época da crise da “vaca louca” a União Européia gastou mais de U$ 2,5 bilhões de 
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dólares com a destruição dessas rações produzidas com insumos animais, e com o abate de 

milhares de bovinos. O país mais afetado foi o Reino Unido, onde registrou-se inúmeros casos 

da doença. O Brasil também teve sua ecionomia afetada a partir no momento em que o 

governo canadense decidiu fechar suas portas para o gado brasileiro em 2001, sem que o país 

registrasse nenhum caso de EEB (DIEHL, 2010). 

 Para evitar a introdução da doença no país, o governo brasileiro proibiu o uso de 

derivados de resíduos animais, como farinha de ossos e carne de bovinos, suínos e aves para o 

preparo de ração para ruminantes. (DIEHL, 2010) 

 A Resolução Diretoria Colegiada (RDC) de n° 305, de 14 de novembro de 2002 

determina em seu artigo 1° a proibição do ingresso, comercialização e exposição ao consumo 

de matéria-prima e produtos acabados, semi-elaborados ou a granel para o uso ou consumo de  

seres humanos, cujo material seria obtido a partir de tecidos ou fluidos de ruminantes, 

relacionados às classes de cosméticos, medicamentos e produtos para saúde, enquanto 

persistisse o quadro de risco à saúde. Deste modo, o Brasil fechou suas portas para a 

importação do corte bovino, principalmente proveniente do continente europeu.  

Existem cinco patologias causadas por príons, que acometem os seres humanos, são 

elas: Kuru, Doença de Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS), Insônia Familiar Fatal (IFF), 

Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que pode ser iatrogênica ou genética, e a nova variante 

da doença de Creutzfeldt- Jakob (vDCJ). 

 Os príons alcançam altas concentrações no cérebro, os neurônios se tornam 

vacuolizados, havendo perda de suas funções, contribuindo para a lesão do tecido neural. O 

que diferencia essas patologias das encefalites virais clássicas é o marcador protéico (proteína 

cerebral 14-3-3), que é detectado no líquido cerebroespinhal do indivíduo, essas doenças são 

marcadas pela ausência de uma resposta imunológica ou inflamatória.  (MURRAY et al, 

2004, p.472). 

 As formas de transmissão conhecidas são: hereditariedade, iatrogenia, ingestão de 

alimentos contaminados e contato com fluidos e tecidos do paciente infectado. A via de maior 

infectividade é a inoculação intracerebral, enquanto a via oral é de menor infectividade. (SÃO 

PAULO, 2008). 

 Estima-se que o número de casos de doença de Creutzfeldt-Jakob, a doença priônica de 

maior incidência, seja da proporção de 1:1.000.000, (Diehl, 2010). Por serem de incidência 

rara, as doenças priônicas são pouco abordadas no universo científico, sendo assim observa-se 
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uma lacuna no conhecimento no que se diz respeito as práticas corretas de biossegurança 

relacionadas às patologias em questão. 

 Considerando os riscos que os profissionais de saúde correm ao assistir um paciente 

portador de doença priônica, principalmente a equipe de enfermagem que proporciona 

cuidados diretos, se faz necessário o entendimento sobre essas patologias e a medidas de 

biossegurança a serem adotadas. 

 Uma vez que a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, riscos que podem comprometer a saúde 

do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, 

podemos dizer que têm como objetivo principal dotar um grau de segurança adequado, seja 

para o profissional de saúde, seja para o meio ambiente e/ou comunidade (BRASIL, 2006). 

Diante do exposto observa-se a necessidade de investigar o conhecimento desses 

profissionais acerca dos riscos biológicos aos quais estão expostos no ambiente de trabalho, 

enfatizando necessidade de adotar medidas eficazes de proteção. 

 A partir do tema exposto temos como objeto de estudo o conhecimento da equipe de 

enfermagem sobre as doenças priônicas e as medidas de biossegurança adotadas. 

 

 Questões norteadoras 

- A equipe de enfermagem conhece as práticas de biossegurança recomendadas pela literatura, 

em relação aos portadores de doença priônica? 

- Qual a importância da equipe de enfermagem no controle de disseminação de príons por 

materiais contaminados? 

 

 Objetivos 

- Conhecer o que a equipe de enfermagem sabe a respeito das medidas de biossegurança no 

cuidado dos pacientes com doença priônica no HUAP; 

- Elaborar um protocolo de biossegurança para cuidados  no manejo de materias e tecidos 

contendo príons; 

 

 Justificativa e Relevância 

As doenças priônicas tiveram maior repercussão a partir da década de 90 com o a 

epidemia da EET, mas conhecida como o “mal da vaca louca”. Desde então houve três 
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internações com  hipótese diagnóstica de doença priônica no Hospital Universitário Antônio 

Pedro, sendo duas na Clínica médica e  uma no Serviço de infectologia, esta última em março 

de 2011. 

Por ser um agente relativamente desconhecido e sua patogenia em seres humanos rara, 

observamos que muitas vezes a equipe de enfermagem não está preparada para assumir  

cuidados aos pacientes com hipótese diagnóstica de EET, com o foco voltado para o contágio 

e transmissão do agente infeccioso. 

Assim, a falta de informação sobre a patologia e forma de transmissão pode gerar 

medo e insegurança nos profissionais, além de levar ao uso inadequado de EPIs e outros 

materiais, bem como a falha na proteção tanto da equipe quanto do ambiente, através do 

descarte inadequado de resíduos e material orgânico. 

Portanto, o estudo é relevante por apontar as medidas adequadas de proteção da equipe 

e ambiente, desvelar mitos acerca da proteção dos profissionais para a implementação dos 

cuidados ao paciente e estabelecer um protocolo de atendimento, com a finalidade de 

padronizar as medidas de segurança frente aos casos de doença priônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O príon é um agente infeccioso que diferente dos vírus e outros agentes infecciosos, 

pois não possui ácidos nucléicos (DNA/RNA). São proteínas que se mostram capazes de auto-

replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular, sendo responsáveis por 

inúmeras doenças em animais e em seres humanos, todas elas fatais. Essas moléstias 

apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, variando de alguns meses a 

40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos 

como encefalopatias espongiosiformes. (LUPI, 2003) 

Os príons são compostos por agregados de uma glicoproteína hidrofóbica protease-

resistente, denominada Proteína do Príon Scrapie ( PrP
sc 

) que é considerada a proteína 

patogênica. Os seres humanos e mamíferos codificam uma proteína, Proteína Príon Celular 

(PrP
c 

) por um gene localizado no braço curto do cromossomo 20, este é similar à proteína 

patológica. Caso haja uma mutação nos códons da proteína celular pode formar-se uma 

proteína anormal. O processo de alteração da conformação é, por esta razão, progressivo e 

exponencial. A aquisição da proteína anormal que desencadeia o processo  pode se dar 

também por injestão. Não há multiplicação das proteínas priônicas, mas sim a sua alteração. 

Portanto mutações em diferentes códons deste gene resultam em conversão da proteína 

priônica normal (PrP
c
) em sua isoforma patológica (PrP

sc
), por serem similares a forma 

patogênica se multiplica rapidamente acumulando-se no cérebro pois a PrP
c
, atuando como 

gabarito na perversão da estrutura conformacional exercendo o papel de substrato na 

“replicação” da fração patogênica mesmo na ausência de ácidos nucléicos próprios da PrP
sc

, o 

que significa que o príon em si não é autoreplicante, apenas se aproveita da síntese de PrPc 

pelas células do hospedeiro para pervertê-la (PRUSINER e BOSQUE, 2009, p.2614). 

Em suma a  PrP
sc

 interage com o PrP
c
 transformando-o em PrPsc. Desta maneira, 

quando um PrPsc é inoculado ou ingerido, permanece nas placas de Peyer, no ílio posterior, 

por 6 a 10 meses, distribuindo-se em seguida aos órgãos linfo-reticulares (baço, tonsilas, 
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linfonodos, etc).  Somente a partir do 32º mês pós-infecção, os príons atingem o bulbo e os 

nervos periféricos, sendo assim transportados ao SNC. Quando alcança o sistema nervoso 

replicam-se, sem cessar, como explanado acima. Os príons acumuladosu unem-se formando 

fibrilas ou placas, as quais têm efeitos tóxicos sobre as células, particularmente os neurônios. 

(LUPI, 2003). 

 A  PrP
c 
está presente em vários tipos de células, incluindo músculo e linfócitos, parece 

ter várias funções de proteção e diferenciação neuronal. Sabe-se que a  PrP
sc

 possui tropismo 

pelo tecido neural afetando as funções normais desse tecido. ( MURRAY et al, 2004, p.472). 

Ambas as proteínas apresentam a forma de folha β-pregueada, entretando  PrP
sc

 

diferencia-se da proteína normal PrP
c
 por sua conformação espacial. Enquanto a PrP

sc
 contém 

43%  a PrP
c
 contém apenas 3% a 4% deste tipo de estrutura.  (SÃO PAULO ,2008,p.14). 

A estrutura β-pregueada proporciona à molécula forte estabilidade química e 

insolubilidade o que torna altamente estável e resistente ao congelamento, ressecamento e 

calor do cozimento normal, da pasteurização e da esterilização à temperatura e tempo usuais. 

Assim, o príon é resistente a 90°C/1h, em calor seco a 60°C/24h e autoclavagem 126°C/2h, às 

proteases gastrintestinais (tripsina, pepsina, nucleases, etc.), ao baixo pH (por exemplo, o pH 

do estômago do boi é 2,2), à radiação ultravioleta (até 2540A), a energia ultrassônica, à 

radiação ionizante (até 150kJ) e a maioria dos desinfetantes, inclusive formaldeído (pode 

resistir a uma solução formolizada a 20% durante 4 meses). (SÃO PAULO, 2008, p.14). 

 

 

2.1 DOENÇAS PRIÔNICAS 

 

 Doenças priônicas, também conhecida como Encefalopatias Espongiformes 

Transmissíveis (EET), são causadas pelo agente infeccioso príon e acometem tanto homens 

como animais. Podem ser hereditárias e transmissíveis. Por exemplo, a inoculação de tecido 

encefálico de indivíduos com doença priônica hereditária pode transmitir a doença a animais 

e, acidentalmente, a outros seres humanos. (PRUSINER e BOSQUE, 2009, p.2641). 

Por exibir uma incomum resistência aos métodos químicos e físicos de 

descontaminação mais convencionais, artigos médicos utilizados em pacientes portadores de 

doenças priônicas tem recomendações especiais para prevenir a transmissão cruzada da 

doença de Creutzfeldt-Jakob. ( RUTALA e WEBER,2001). 
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 O principal tecido acometido pelos príons é o tecido neural, onde se detecta depósitos 

extra e intracelular da proteína anormal e presença de pequenos vacúolos na substância 

cinzenta, além de perda neuronal. Estes vacúolos conferem ao tecido um aspecto 

microscópico relativamente típico que originou a denominação de Encefalopatias 

Espongiformes. 

  Estudos categorizam a infectividade dos tecidos. Os tecidos de alta infectividade são: 

cérebro, medula espinhal, olhos, estão enquadrados na categoria (I); na categoria (II), média 

infectividade, Ílio, linfonodos, colo proximal, baço, amígdalas, dura máter, glândula pineal, 

placenta, líquor, hipófise e adrenal. Tecidos como colo distal, mucosa nasal, nervos 

periféricos, medula óssea, fígado, pulmão, pâncreas, timo, são considerados de baixa 

infectividade (III), e os tecidos como sangue, fezes, coração, rins, glândula mamária, leite, 

ovário, saliva, glândulas salivares, vesícula seminal, músculo esquelético, testículos, tireóide, 

útero, tecido fetal, bile, cartilagem, osso (exceto crânio e coluna vertebral), tecido conjuntivo, 

pelo, pele, urina, não tiveram infectividade detectada. (BRASIL, 2004). 

 São consideradas doenças priônicas: Kuru, Doença de Gerstmann-Straussler-Scheinker 

(DGSS), Insônia Familiar Fatal (IFF), Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que pode ser 

iatrogênica ou genética, e a nova variante da doença de Creutzfeldt- Jakob (vDCJ),que 

acometem os seres humanos, além da encefalopatia espongiforme bovina e scrapie que são 

específicas de animais. 

Embora a falta de PrP
c
 possa ser responsável por alguns dos sintomas das doenças 

priônicas, aceita-se como mais provável que o acúmulo de PrP
sc

 no interior dos neurônios e 

em agregados extracelulares seria o principal responsável pelas alterações neuropatológicas. 

Sendo neurotoxicidade relacionada à capacidade de desestabilizar membranas 

celulares.(CVE,2008, p.15). 

Embora as doenças priônicas respondam por menos de 1% de todos os casos de 

infecção no mundo, a transmissibilidade e a características das mesmas,devem ser expostos, 

pois refere-se a uma questão de saúde pública. (PRUSINER e BOSQUE, 2009, p.2641). 

 

2.1.1 Kuru 

 

 O kuru é uma EET restrita a uma região da Nova Guiné, associada ao canibalismo 

praticado principalmente pela tribo Fore. Foi descrita pela primeira vez em 1955. O termo 

kuru significa tremedeira, uma vez que o quadro clínico se caracteriza por ataxia cerebelar e 
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tremor intenso, evoluindo para grave limitação motora e disartria, mas não é comum o quadro 

de demência. A doença afetava principalmente mulheres e crianças, que em rituais ingeriam 

os órgãos considerados pouco nobres como cérebro e outros órgãos internos, enquanto os 

homens adultos ingeriam os músculos dos cadáveres com a crença de que esses órgãos 

propiciavam força. (SÃO PAULO , 2008, p 28). 

O Kuru foi gradualmente desaparecendo desde que as práticas de canibalismo foram 

extintas no final de 1950 e com a o passar do tempo, grupos mais velhos ficaram livres do 

kuru. Poucos casos são reportados até hoje devido o longo período de incubação que pode 

durar entre 4,5 até 35 anos, evoluindo por cerca de 10 meses em média. Nenhuma criança 

nascida de mãe infectada pelo kuru desenvolveu a doença, o que sugere que a transmissão 

materna é rara ou mesmo não ocorre. ( WHO, 2003). 

 

2.1.2 Gerstmann-Straussler-Scheinker(GSS) 

 

  A GSS é de origem familiar com padrão de herança autossômica dominante, e início 

geralmente tardio, em torno dos 40 anos. Caracteriza-se pela progressiva ataxia, disartria, 

mudança de personalidade e declínio cognitivo, raramente mioclonia. Diferencia-se das outras 

encefalopatias pela evolução mais lenta, em média de 5 anos até o óbito, embora sejam 

descritos casos mais prolongados. Além disso, observa-se a presença morfologicamente 

distinta de placas amilóides multicêntricas no cerebelo, que são depósitos de proteína 

priônica, reveladas por exame neuropatológico. (SÃO PAULO, 2008, p.28). 

 

2.1.3 Insônia Familiar Fetal (IFF) 

 

 A insônia familiar fatal (IFF) foi descrita recentemente, é a única síndrome hereditária 

caracterizada pela insônia e deficiência motora. A insônia grave que se instala após os 40 

anos, e evolui rapidamente com a associação de sonhos vividos com agitação onírica, 

distúrbios de atenção e da memória e alterações neurovegetativas, neurológicas. Afeta nove 

famílias em todo o mundo. Apesar de padrão de herança familiar presente em todas elas, 

casos esporádicos e mesmo iatrogênicos podem ocorrer. (WHO, 2003, p.19) 

  Depois do início dos sintomas, a duração da doença é em torno de um ano, podendo 

ter evolução mais longa. Do ponto de vista neuropatológico, constata-se degeneração grave e 
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astroglia que predominam nos núcleos talâmicos anteriores e dorsomedievais. (SÃO PAULO, 

2008, p.28). 

O diagnóstico clínico pode ser estabelecido através da avaliação do sono dos 

movimentos oculares rápidos (REM) e atividade do fuso durante a fase não-REM do sono, 

que são reduzir e eventualmente desaparecer. Disfunção autonômica também ocorre no início 

e inclui aumento da lacrimação, salivação, sudorese, temperatura corporal elevada, e 

impotência em homens. Anormalidades endócrinas também foram notadas com um aumento 

nas catecolaminas e cortisol e uma perda de ritmos circadianos normais. (WHO, 2003, p.19). 

Ataxia, disartria e disfagia estão entre os primeiros sinais, enquanto as funções 

cognitivas permanecem relativamente poupadas até o final do curso da doença. Manifestações 

motoras da doença avançada incluem disartria e ataxia dos membros. Funções cognitivas 

mostram uma falta de vigilância e atenção como parte do comprometimento da memória 

seletiva. A genética da IFF é particularmente interessante, sendo a mutação no códon 178 é 

necessária para o desenvolvimento da doença, no entanto, é a presença de um polimorfismo 

que  codifica a metionina no códon 129 sobre o alelo anormal que aparece para determinar o 

fenótipo IFF. (WHO, 2003, p.19). 

A principal característica histopatológica da IFF é a perda de neurônios e astrogliose 

nos núcleos medio-dorsal e anterior do tálamo. O grau de envolvimento de outros núcleos 

talâmicos varia. O neocórtex é geralmente preservado em pacientes com doença de duração 

menor de um ano, mas é focalmente afetado por espongiose e gliose em pacientes com 

duração da doença de mais de um ano. (WHO,2003, p.19) 

 

2.1.4 Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) 

 

 Prusiner e Bosque (2009, p.2641) mostraram que a DCJ possui incidência mundial, é 

uma doença neurodegenerativa humana de rápida progressão e invariavelmente fatal, cuja 

etiologia, é atribuída a um isômero anormal da glicoproteína PrP
sc

. A DCJ caracteriza-se por 

uma encefalopatia em que predominam demência, mioclonias, sinais piramidais, 

extrapiramidais e cerebelares, com óbito ocorrendo geralmente após um ano do início dos 

sintomas. Pode desenvolver-se em qualquer idade, afetando mais frequentemente indivíduos 

entre 50 e 70 anos de idade. 

 A DCJ pode ser contraída por três formas: esporádica, hereditária ou por infecção 

(iatrogenia ou infecção pela nova variante). Na esporádica não existe uma fonte infecciosa 



21 

 

 

conhecida e não existe evidência da doença na história familiar do paciente. A maioria dos 

casos de DCJ, aproximadamente 85%, ocorre de maneira esporádica, o que reforça a 

existência de pontos ainda obscuros sobre a origem da doença. (BRASIL, 2004). 

Até o momento não foi desenvolvido um teste laboratorial específico para detectar 

precocemente a infecção pelo príon. O diagnóstico só é realizado quando a doença já exibe 

sintomas. Nesse momento, exames do líquido céfalo-raquidiano (LCR), de ressonância 

magnética e de tomografia computadorizada detectam alterações no sistema nervoso, mas que 

podem ser encontradas também em outras doenças neurológicas. O eletroencefalograma pode 

mostrar alterações auxiliando na confirmação diagnóstica. O diagnóstico definitivo é 

alcançado apenas por meio de biópsia que, no entanto, por ser um procedimento invasivo e 

muito arriscado não é indicada para fechar o diagnóstico de DCJ. (BRASIL, 2004). 

Infelizmente não existe nenhum tratamento efetivo para DCJ. A doença ainda é fatal 

em todos os casos diagnosticados. Uma revisão dos dados consolidados pelo Sistema de 

Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde indica que, no período de 1980 a 1999, 

ocorreram 105 óbitos atribuídos a DCJ. Por outro lado, não existem relatos sobre a ocorrência 

de casos ou óbitos da forma variante da DCJ no Brasil. A inexistência de animais com 

manifestação da EEB no país, confirmaas informações sobre a não ocorrência de casos ou 

óbitos dessa forma variante na população. (BRASIL, 2004). 

A Doença de Creutzfeldt-Jakob Iatrogênica se caracteriza pela infecção pelo uso 

indevido de hormônios de origem animal como heparina e insulina; hormônios de 

crescimento; gonadotrofinas de pituitária cadavérica; por uso de material mal esterilizado, 

como eletrodos e equipamentos de cirurgias neurológicas, além de implantes de córneas e 

transplante de dura mater. Nenhum caso de EET foi ainda identificado devido à exposição ao 

agente em tratamentos dentários, entretanto, o “scrapie”, não a DCJ, tem sido transmitido via 

ferimentos ou arranhões na polpa dentária de animais em estudos experimentais. (SÃO 

PAULO, 2008, p.26). 

O primeiro caso descrito como DCJ iatrogênica foi registrado nos Estados Unidos, em 

1974, devido a um transplante de córnea. Seu doador havia falecido com história de dois 

meses de início de sintomas que incluíam ataxia, perda de memória e mioclonia. Ambos os 

pacientes, o receptor e o doador, em autópsia, apresentaram características neuropatológicas 

de DCJ. O período de incubação pode ser longo, de 12 a 30 anos, e mais curto quando a 

exposição é intracerebral.  Até 2002, haviam sido identificados no mundo 300 episódios 

diagnosticados como DCJ iatrogênica. (WHO, 2003, p.21) 
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Atualmente a maioria dos países no mundo não utiliza mais o hormônio de 

crescimento humano. Dura mater e córneas vêm sendo obtidas por screening mais criteriosos, 

contudo, sabe-se que é difícil identificar doadores assintomáticos, porém, potencialmente 

infectados, portadores do agente EET. 

Outro risco importante a ser considerado é o da possibilidade da transmissão das EET 

humanas por transfusão sangüínea, fato que sugere a transmissão do agente por outros órgãos, 

exigindo critérios mais rígidos nas práticas de transplante de órgãos, entretanto é concreta a 

dificuldade de se validar os dados de estudos experimentais ou epidemiológicos devido ao 

longo período de incubação e ausência de marcadores pré-clínicos, segundo a Organização 

Mundial de Saúde, 2003 não há ainda evidências suficientes de transmissão de DCJ humana 

por componentes sangüíneos ou derivados de plasma. Estudos sugerem que portadores de 

DCJ possam conter baixos níveis de infectividade no sangue, porém não seriam 

transmissíveis. Ressalta-se a necessidade de realização de pesquisas e desenvolvimento de 

testes rápidos, sensíveis e específicos, capazes de identificar o agente em portadores são 

através do sangue. 

Com relação aos riscos ocupacionais gerados no atendimento de pacientes de DCJ, há 

cerca de 40 casos registrados com história de exposição acidental. Contudo, apenas um entre 

eles tem história de exposição ocupacional à EET. Nos demais casos, não há evidências de 

que tenham sido realmente expostos nos locais de trabalho. Não há nenhum caso 

documentado de doença adquirida por pesquisadores em laboratório, em estudos da EET 

animal ou humana, possibilidade de transmissão que não pode ser subestimada. Assim, 

precauções em locais de trabalho onde possa haver a exposição ao agente, devem ser tomadas 

para se evitar, especialmente, a exposição aos tecidos de origem cerebral ou outros de alto 

risco (SÃO PAULO, 2008 p. 26). 

O Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo aponta que ações de 

prevenção da ocorrência da DCJ iatrogênica requerem o reconhecimento do papel das vias 

específicas de transmissão iatrogênica, buscando-se novas opções e precauções para a 

prevenção desses casos. Recomenda-se atualmente que instrumentos utilizados em 

procedimentos neurocirúrgicos e oftalmológicos invasivos em pacientes com suspeita ou 

diagnóstico confirmado de DCJ, ou ainda pacientes com risco de desenvolvimento de DCJ -  

tais como os indivíduos com história familiar de DCJ, receptores de enxertos ou que foram 

medicados com hormônios de pituitária cadavérica - devem ser destruídos após a utilização, 

sendo submetidos a tratamentos com alto poder de eliminação da transmissão. 
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Com relação à Doença de Creutzfeldt-Jakob Esporádica, um neurocientista alemão, 

Hans Gerhard Creutzfeldt (1885–1964), reportou em 1920 o caso de uma mulher de 22 anos 

com histórico de disfunção neurológica progressiva há seis anos. Um ano mais tarde, outro 

cientista alemão, Alfons Maria Jakob (1884–1931), descreveu casos da mesma disfunção e 

assim surgiu o termo Doença de Creutzefeldt- Jakob. Passados 20 anos, muitas pesquisas 

epidemiológicas apontaram que casos já haviam sido descritos nos Estados Unidos, França, 

Israel, Japão, Reino Unido, e União Européia. 

 Estudos colaborativos vêm permitindo a identificação dos fatores de risco. A maioria 

dos casos de DCJ tem ocorrência esporádica, com certa evidência geográfica. A incidência é 

em geral entre 0,5 e 1,5 casos por 1 milhão de pessoas por ano. Mulheres são mais acometidas 

do que homens, com uma idade média de 65 anos, entretanto há casos em indivíduos na faixa 

de 14 a 92 anos de idade. A DCJ vem sendo associada com cirurgias de crânio, infecção por 

herpes zoster, consumo de vários tipos de carne, exposição a animais inclusive peixes. 

Entretanto nenhuma dessas associações teve consistência. Não há nenhuma evidência clara do 

risco advindo da dieta, cirurgias prévias, transfusão sanguínea, exposição ou ocupação ligada 

a animais. Há a possibilidade de a DCJ esporádica ter um desenvolvimento desconhecido. 

O diagnóstico da DCJ é clássico e progride rapidamente com demência e mioclonia, 

característicos durante 4 e 8 meses respectivamente. Apenas 4% dos casos sobrevivem por 

mais de dois anos. Geralmente os pacientes apresentam desvio cognitivo, ataxia e distúrbios 

visuais, que podem aparecer isolados ou combinados. Menos comumente, apresentam 

distúrbios comportamentais. Ocasionalmente o histórico não possui sintomas específicos no 

período prodrômico,podendo estar presentes dores de cabeça, fadiga, dificuldades de dormir, 

perda de peso e ansiedade. A demência é invariavelmente presente durante o curso da doença, 

junto à mioclonia, que é considerado um dos mais importantes sinais. No estágio terminal, o 

paciente usualmente apresenta rigidez, disfasia, cegueira, e pode desenvolver a respiração de 

Cheyne-Stokes. 

Embora a DCJ seja causada por um agente infeccioso, esta doença não pode ser 

considerada contagiosa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2003, pessoas que 

mantiveram contato com pacientes portadores de DCJ não apresentam risco de adquirir a 

doença maior do que a população em geral. Até o presente momento, a única maneira de se 

contrair DCJ de uma pessoa infectada é por meio de transmissão iatrogênica, ou seja,como 

conseqüência de um procedimento médico em que foram usados tecidos humanos ou 

instrumentos neurocirúrgicos contaminados.  
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O tipo hereditário tem a mesma apresentação da DCJ esporádica; a diferença básica é 

que com o histórico do paciente descobre-se o fator que propiciou o surgimento da doença, 

uma vez que é identificada como hereditária. 

A denominada como nova variante da DCJ (vDCJ), pela Organização Mundial de 

Saúde, a nova forma ocorrida no Reino Unido, foi relacionada à epidemia da “doença da vaca 

louca” e, ao contrário da forma clássica, afeta predominantemente pessoas jovens, abaixo dos 

30 anos de idade, com quadro atípico. Os sintomas iniciais são psiquiátricos ou sensoriais, 

evoluindo com anormalidades neurológicas tardias (cerca de 6 meses a 2 anos após os 

sintomas psiquiátricos), que incluem ataxia, demência e mioclonia, com duração da doença de 

seis meses a um ano e meio, até o óbito (WHO, 2003). A ingestão de carne de gado com a 

doença da vaca louca é um fator de risco para o desenvolvimento dessa nova doença. 

Após o aparecimento de sintomas neurológicos, a doença progride para um 

acometimento cognitivo global, movimentos involuntários, incontinência urinária e 

imobilidade progressiva, cegueira cortical, disfagia, levando ao aumento da dependência, falta 

de contato e comunicação, entre outras complicações, e é de progressão rápida e após o 

aparecimento dos sintomas o indivíduo vai a óbito em menos de um ano e meio. 

Até o ano de 2002, a Organização Mundial de Saúde identificou 139 casos de vCJD 

registradosno mundo , sendo 129 deles no Reino Unido, seis na França, e um em cada desses 

países - Canadá, Irlanda, Itália e Estados Unidos. Uma grande proporção desses casos (63%) 

apresentava início de sintomas exclusivamente psiquiátricos; 15% tiveram início de sintomas 

exclusivamente neurológicos; 22% uma combinação de clínica psiquiátrica e neurológica. Em 

média, durante três meses, 93% dos casos evoluíam com sintomas psiquiátricos e 69% com 

sintomas neurológicos. 

A contaminação por meio de feridas ou pela mucosa nasal parece ser de alto risco. No 

Reino Unido, devido à epidemia de EEB, foram realizadas inúmeras investigações em 

fazendeiros objetivando-se dimensionar o possível risco ocupacional de se adquirir a EEB. Há 

um elevado número de casos de DCJ, estatisticamente significante entre os criadores de gado 

no Reino Unido desde 1990. Entretanto, entre quatro fazendeiros que tinham seus animais 

afetados pela EEB, nenhum apresentavam o quadro clínico e neuropatológico de vDCJ. 

Estudos adicionais realizados em fazendeiros de outros países da Europa, onde a EEB era rara 

ou ausente, mostraram similarmente maior incidência de DCJ neste grupo, o que pode ser 

explicado possivelmente por uma maior sensibilidade da vigilância direcionada para os 

criadores de gado, tendo em vista a relação da EEB com a vDCJ. Quanto à possibilidade de 
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risco maior de transmissão iatrogênica da vDCJ do que as das outras formas de DCJ, há várias 

especulações. 

As EETs em geral são invariavelmente fatais e não há nenhum tratamento específico 

disponível para essas doenças em desenvolvimento. A ausência de um teste prático para a 

infecção durante o período de incubação, acoplado a uma progressão clínica rápida das EET, 

dificulta terapias. Medicamentos como Clonazepan, Valproato de sódio, corticosteróides, 

aciclovir ou tiamina são introduzidos de modo paliativo, apenas para aliviar sintomas 

neuropsiquiátricos. Cuidadores de saúde em casa e no serviço de saúde devem estar 

conscientes da existência desses sintomas que podem se manifestar como transtornos do 

humor, alucinações e comportamentos agressivos dos pacientes com DCJ ou vDCJ. Sendo 

necessário que estes profissionais estejam bem treinados e informados. 

 

 

     2.1 BIOSSEGURANÇA RELACIONADA ÁS DOENÇAS PRIÔNICAS 

 

 O risco representado pela vDCJ ou pela transmissão acidental de novas variedades de 

doenças priônicas está muito longe de ser controlado apenas com o sacrifício em massa do 

gado bovino europeu e com a implementação de técnicas mais rigorosas e controladas de sua 

alimentação.  Uma das razões é que ainda não existe uma maneira segura de esterilização 

efetiva contra os príons. Há trabalhos demonstrando que são muito resistentes à UVC e a 

autoclavagem, permanecendo viáveis após uma hora de exposição à temperatura de 360°C. 

Admite-se, hoje, que um procedimento seguro de esterilização para materiais contaminados 

por príons teria que envolver a imersão, durante uma hora, em hidróxido de sódio 2N, seguido 

de autoclavagem por mais uma hora. Todo material não autoclavável deve ser prontamente 

incinerado (CVE, 2008). 

 No Brasil, os órgãos responsáveis por formular políticas de biossegurança relacionadas 

à saúde humana são a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNbio), ligada ao 

Ministérioda Ciência, Tecnologia e Inovação, e a  Agência Nacional de Vigilância sanitária – 

ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde.  

Para se tomar medidas necessárias de prevenção das EET de um paciente para o outro, 

ou para trabalhadores de saúde ou mesmo cuidadores, deve-se estabelecer diferentes 

categorias de riscos, como indicado pelo  Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de 

São Paulo (CVE, 2008). Três situações devem ser consideradas para a definição de risco: a 
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probabilidade de um indivíduo ter ou vir a desenvolver EET; o nível de infectividade de 

tecidos ou fluidos desses indivíduos; a natureza ou rota de exposição a esses tecidos.A partir 

disto, considera-se a necessidade ou não de precauções especiais. Se há necessidade 

dedescontaminação para as EET, devem ser consideradas as precauções específicas para 

asseguintes situações: cuidados com o paciente, lesão ocupacional, investigação laboratorial e 

cuidados após o óbito. 

Indivíduos com suspeita ou diagnóstico confirmado de EET são considerados 

pacientes de risco, requerendo precauções específicas para a execução de cuidados com os 

pacientes ou manipulação de seus tecidos. Contudo, o conceito de pessoas em risco para EET 

é útil no controle de infecções em geral, bem como permite o desenvolvimento de medidas 

intermediárias de precaução. São consideradas pessoas em risco de desenvolver EET: 1) 

receptores de dura-máter; 2) receptores de hormônios derivados da glândula pituitária ou 

hormônio do crescimento, especialmente de cadáver humano; 3) receptores de transplante de 

córnea; 4) pessoas submetidas a procedimentos neurocirúrgicos invasivos; 5) membros de 

famílias com EET hereditárias. Entretanto, não se pode classifica-los como população de risco 

para a transmissçao de EET, exceto sob condições de exposição dos tecidos considerados de 

alta infectividade . (CVE, 2008, p.44) 

As precauções pessoais adotadas na assistência a pacientes com suspeita de DCJ ou 

vDCJ e outras EETs, no manuseio de materiais e procedimentos de limpeza são precauções 

universais, quando não há tecido/fluido potencialmente contaminante (Brasil, 2002).Contato 

clínico, social e investigações clínicas não invasivas, testes diagnósticos e intervenções 

envolvendo tecidos não infectivos com pacientes de EET não representam risco para 

trabalhadores de saúde, parentes ou comunidade. Não há razão para se evitar ou negar a 

admissão de pessoas com EET em qualquer serviço de saúde, nem ter cuidados especiais em 

casa. É importante estar ciente que não se pode negar acesso a tratamento ou procedimentos 

cirúrgicos a essas pessoas, devendo-se utilizar as precauções disponíveis para prevenir 

possíveis exposições. 

Considerando-se os conhecimentos atuais não é necessário isolamento do paciente; 

eles podem permanecer em enfermarias ou em casa, utilizando-se as precauções universais. 

Em casa, no hospital e laboratório, são recomendadas precauções universais de manipulação 

de sangue ou outros fluidos para se evitar a transmissão, sem modificações especiais. As boas 

práticas de enfermagem para prevenir complicações relacionadas à imobilidade do paciente 

como escaras são importantes nos cuidados de um paciente de DCJ. A permanência em quarto 
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separado não é medida de controle de infecção; apenas tem valor humano para o conforto dos 

pacientes e seus parentes. 

Os resíduos sólidos decorrentes do paciente devem ser manipulados de acordo as boas 

práticas recomendadas para os serviços de saúde e segundo a legislação sanitária vigente. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde, a contaminação por qualquer fluido corporal, 

exceto o líquor, não apresenta nenhum grande risco para os outros indivíduos. Logo, nenhuma 

precaução específica é requerida para utensílios de comida, tubos de alimentação ou sucção, 

roupas de cama ou itens utilizados na pele ou feridas. (WHO, 2003). 

 Todos os resíduos gerados por prestadores de assistência médica, odontológica, 

laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa médica relacionados tanto à 

população humana quanto à veterinária, os quais possuindo potencial de risco, em função da 

presença de materiais biológicos capazes de causar infecção, objetos perfurantes-cortantes 

potencial ou efetivamente contaminados, produtos químicos perigosos, e mesmo rejeitos 

radioativos, requerem cuidados específicos de acondicionamento, transporte, armazenamento, 

coleta, tratamento e disposição final (BRASIL, 2001). 

A Anvisa é o orgão responsável pelas recomendações da disposição de resíduos 

biológicos de pacientes com EET, entretanto guias internacionais podem ser utilizados caso 

não existam padrões nacionais. Todo material classificado como resíduo clínico como 

potencial infectante para a doença priônica deve ser colocado em recipientes seguros à prova 

de vazamentos e incinerados em locais autorizados, para se evitar contaminação externa do 

recipiente e garantir manipulação segura dos resíduos.  

A Organização Mundial de Saúde recomenda que resíduos de materiais infecciosos de 

pacientes com EET devem ser incinerados ou tratados por métodos considerados efetivos para 

a inativação do príon. 

Em regiões onde não há equipamentos disponíveis para a incineração, recomenda-se a 

desinfecção química e posterior queima, com combustão total, em local apropriado, para a 

disposição final. As autoridades sanitárias devem assegurar que os resíduos sejam 

adequadamente gerenciados, lembrando-se do perigo de exposição a materiais jogados em 

aterros ou “lixões” em grandes cidades e periferias, por indivíduos que freqüentam esses 

locais ou vivem dessas atividades, ou mesmo do perigo de reaproveitamento desses materiais 

(CVE, 2008). 

Em ambiente hospitalar ou outros serviços de saúde, drenos, tubos e swabs 

contaminados com tecidos de alta infectividade ou líquor, devem se acondicionados em bolsas 
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plásticas ou recipientes, devidamente rotulados com o aviso de “Risco Biológico/Material 

Incinerado”. Tecidos de baixa infectividade devem ser manipulados com cautela, mas 

nenhum cuidado especial é requerido para tecidos, excreções ou secreções com infectividade 

não detectada, utilizando-se as precauções universais estabelecidas para todas as doenças 

infecciosas. Resíduos como objetos cortantes ou pontiagudos usados durante os cuidados 

oferecidos em casa a pacientes com EET devem ser coletados em recipientes impermeáveis e 

retornados para o ambiente médico ou hospitalar para odescarte adequado. Materiais 

reutilizáveis devem ser tratados adequadamente. Itens descartáveis devem ser incinerados 

depois do uso, embora alguns métodos possam ser utilizados para a descontaminação antes do 

descarte. Materiais utilizados para absorção de derramamentos de tecidos infecciosos deverão 

ser incinerados ou tratados adequadamente em conformidade com a legislação sanitária 

vigente estadual e nacional e guias internacionais (CVE, 2008, p.48). 

 Cavalcante et al (2006) afirmam que, no cotidiano do trabalho dos profissionais de 

enfermagem, observa-se certo desconhecimento em relação aos riscos biológicos aos quais 

estes estão expostos e sobre a importância da adesão às medidas de precauções padrão durante 

a realização dos procedimentos. É importante ressaltar também o despreparo desses 

profissionais em reconhecerem o trabalho como um possível agente causal de agravos à 

saúde, resultando muitas vezes em acidentes ocupacionais, estresse emocional, aposentadorias 

especiais e outros transtornostanto para o profissional como para instituição.  

Estudos mostram que a enfermagem é uma das principais categorias sujeitas à 

exposição à material biológico, devido à grande quantidade deprofissionais de enfermagem 

nos serviços de saúde emcontato direto na assistência aos pacientes e tambémao tipo e à 

frequência de procedimentos realizados poresses profissionais (CAMPOS et al, 2011). 
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3. METODOLOGIA 

  

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, que tem por 

objetivos conhecer o que a equipe de enfermagem sabe a respeito das medidas de 

biossegurança no cuidado dos pacientes com doenças priônicas no HUAP, bem como 

construir um protocolo com medidas de biossegurança para o manejo de pacientes com 

doença priônica. 

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2007) têm como objetivo descrever as 

características de uma determinada população e para isso, envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coletas de dados como, por exemplo, questionário, assumindo, na maioria 

dos casos, a forma de levantamento. 

Na pesquisa descritiva pretende-se descrever com exatidão os fatos ou fenômenos de 

determinada realidade e exige do pesquisador uma série de informações sobre o que deseja 

estudar, uma precisa delimitação de técnicas, modelos e teorias que orientarão a coleta e 

interpretação de dados. (LEOPARDI et al.2001, p.139).  

Na escolha da abordagem qualitativa se considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento – chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus 

dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

(SILVA E MENEZES. 2001 p. 20). 

Segundo Minayo (2004), a abordagem qualitativa visa trabalhar com o universo de 

significados, crenças, valores e atitudes correspondendo a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 
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3.1 -Instrumento de pesquisa 

Os dados foram coletados a partir de questionário semi-estruturado, visando levantar o 

grau de conhecimento dos profissionais de saúde em relação biossegurança e doenças 

priônicas. O questionário é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito pelo informante. Deve ser objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de 

instruções que devem esclarecer o propósito de sua aplicação, ressaltar a importânciada 

colaboração do informante e facilitar o preenchimento.(SILVA E MENEZES. 2001 p. 33). 

Dessa forma o questionário elaborado (APÊNDICE 1) foi aplicado aos profissionais 

de enfermagem dos setores que atendem a pacientes portadores ou com suspeita de EET, que 

aceitarem participar da pesquisa. 

 

3.2 - Cenário da pesquisa 

Esta pesquisa teve como cenário as Clínicas Médicas feminina e masculina, e o 

Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado no município de 

Niterói, Rio de Janeiro. 

Esses cenários foram escolhidos pelo fato dos pacientes com doença priônica terem 

alterações neurológicas, necessitando assim de cuidados intermediários na clínica medica, e 

por vezes são encaminhados para o serviço de infectologia, como foi observado.  

 

3.3 - Sujeitos da pesquisa 

No universo de sujeitos que se encontram no cenário da pesquisa, foram incluídos 18 

profissionais da equipe de enfermagem, entretanto 4 profissionais decidiram não participar 

dessa pesquisa, finalizando um quantitativo de 14 profissionais. Esta amostra foi constituída 

de seis enfermeiros, sendo dois de cada setor incluído no cenário, e oito técnicos ou auxiliares 

de enfermagem. 

A fim de resguardar a identidade dos sujeitos, estes foram identificados pela letra 

inicial de sua categoria. Assim, os enfermeiros foram identificados por E, os técnicos de 

enfermagem por TE, e os auxiliares de enfermagempor AE, seguido do número da ordem em 

que foram entrevistados. 
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3.4 - Análise dos dados 

Minayo (2004) afirma que uma análise do material recolhido busca atingir três 

objetivos: (a) a ultrapassagem da incerteza - visa saber se o eu o pesquisador percebe estar, de 

fato, contido no material; (b) enriquecimento da leitura - como ultrapassar o olhar imediato e 

espontâneo para atingir a compreensão dos significados; (c) integração das descobertas - se 

referem à totalidade social no qual as mensagens se inserem. 

Assim, foi feita uma análise temática a partir dos dados obtidos, a partir da categoria 

temática conhecimento sobre doenças priônicas e medidas de biossegurança relacionadas á 

sua transmissão. 

De acordo com Minayo (2004), para realizar uma análise temática é necessário 

descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação sendo sua presença ou 

freqüência significativa para o objetivo proposto. 

A análise temática foi realizada em três etapas, de acordo com Santos (2011): (a) pré-

análise, onde foi feita a escolha dos documentos a serem analisados de acordo com o material 

coletado e foram elaborados indicadores que orientem a interpretação final; (b) exploração do 

material, onde foi realizada a significação dos dados. Estesforam quantificados e classificados 

agregando-os em uma categorias empírica, qual seja, o conhecimento dos profissionais sobre 

a doença priônica e formas de transmissão; (c) tratamento dos resultados obtidos, no qual as 

unidades de significação foram analisadas de acordo com a revisão de literatura encontrada na 

pesquisa. 

Essa avaliação sistemática possibilitou ao pesquisador enxergar as lacunas no 

conhecimento sobre biossegurança que devem ser adotadas pela equipe de enfermagem e 

assim produzir um protocolo a fim de padronizar e permitir uma assistência com riscos 

minimizados. 

 

3.5 - Aspectos éticos 

Os sujeitos da pesquisa participaram de forma voluntária, tendo a opção de desistir 

quando lhes conviessem, sem nenhum prejuízo. Todos os profissionais da equipe de 

enfermagem que desejaram participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo I) onde constam os objetivos da pesquisa, os procedimentos que foram 

realizados e seus riscos, a garantia de recusa na participação em qualquer momento, a garantia 

de acesso aos resultados da pesquisa e ao pesquisador se e quando julgarem necessário. 
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Esta pesquisafoi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro obedecendo à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe 

sobre a pesquisa com seres humanos (BRASIL, 1996) e foi aprovada no mês de novembro de 

2011, sendo registrada pelo número 0312.0.258.00-11. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

  

Inicialmente foram convidados dezoito profissionais de enfermagem para responder ao 

questionário, entretanto quatro profissionais se negaram a responder, finalizando um 

quantitativo de 14 questionários. Responderam o questionário 6 enfermeiros e 8 técnicos de 

enfermagem, sendo 12 profissionais do sexo feminino e  2 do sexo masculino, com idade 

média de  40 anos de idade, sendo a menor idade de 20 e a maior de 53 anos, atuantes na 

clinica médica feminina e masculina e no Serviço de Infectologia. 

Os dados foram organizados em uma categoria de análise, identificada a partir do 

conteúdo das respostas ao questionário, que tratará do conhecimento dos profissionas sobre a 

doença priônica em medidas de biossegurança: 

 Conhecimento dos profissionas sobre a doença priônica em medidas 

de biossegurança relacionadas à sua transmissão 

 Ao serem questionados sobre o que são doenças priônicas, apenas dois enfermeiros e 

dois técnicos responderam ter algum conhecimento sobre a patologia, embora tenham 

ocorrido três internações com esta hipótese diagnóstica, sendo que um paciente esteve 

internado no Serviço de Infectologia em menos de um ano. Destes respondentes, um atribuiu 

a infecção a um vírus, em dissonância com a literatura, onde podemos depreender que os 

profissionais possuem pouco conhecimento ou nunca ouviram falar sobre as doenças 

priônicas. 

 Em relação ao uso de EPI, dois técnicos de enfermagem e um enfermeiro relatam não 

saber  que medidas de biossegurança devem adotar na assistência ao paciente com doença 

priônica. Quando perguntados sobre o tipo de precaução a ser utilizada, um técnico e dois 

enfermeiros responderam corretamente, indicando que deve-se adotar a precaução padrão 
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nesses casos. Oito sujeitos indicaram que a precaução deve ser de contato, demonstrando que, 

ao desconhecerem os procedimentos adotam o avental e a luva como uma barreira de proteção 

de forma indiscriminada, aumentando o consumo desses materiais sem efetividade no 

bloqueio da transmissão da doença. Ainda, cinco indivídos apontaram a necessidade da 

utilização da máscara cirúrgica e quatro o uso do respirador (N95), ressaltando o déficit de 

conhecimento sobre a transmissão da doença. 

 Estas respostas apontam as lacunas existentes no conhecimento sobre o tema e a 

incerteza perante a infectividade do agente causador da EET, levandoos profissionais de saúde 

ase protegerem de todas as maneiras possíveis, uma vez que desconhecem o modo de 

transmissão das doenças priônicas. A fala de um dos profissionais  ilustra essas dúvidas:  

“No início da internação foram muitas dúvidas e nenhuma orientação precisa de 

como fazer os cuidados com os pacientes. Recebemos várias orientações diferentes 

no período, desde isolamento total até normas menos rígidas” ( E4) 

 

 Sabe-se hoje que embora as EET sejam causadas por um agente infeccioso, o príon, 

essa doença não pode ser considerada contagiosa. As pessoas que mantiveram contato com 

pacientes portadores de doenças priônicas não apresentam o risco de adquirir a doença maior 

do que a população em geral. (ANVISA, 2004). 

 Foi identificada na fala de alguns profissionais a necessidade de educação em serviço 

voltada para o tema de biossegurança, conforme ilustrado abaixo: 

 
“(...) Acho que estamos vivendo um período onde surge  novas doenças e que muitas 

vezes somos pegos de surpresa sem saber como proceder no desconhecido., Portanto 

creio que deveriamos passar de tempo em tempo, por uma reciclagem de educação 

contínua, renovando nossas técnicas e conhecimentos”(TE7) 

 

“Falta treinamento das equipes” (E4) 

 

 

 Até o presente momento, a única maneira de se contrair DCJ de uma pessoa infectada 

é por meio de transmissão iatrogênica, ou seja, como conseqüência de um procedimento 

médico em que foram usados tecidos humanos ou instrumentos neuro-cirúrgicos 

contaminados. A transmissão iatrogênica de DCJ já ocorreu em transplantes de córnea, 

implantação de eletrodos no cérebro e em transplantes de dura-máter contaminados. Pesquisas 

exaustivas não indicam qualquer associação entre transfusão de sangue e transmissão de DCJ. 
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(BRASIL, 2004) 

 Portanto, é importante que os profissionais conheçam os riscos biológicos inerentes 

aos tecidos e materiais contaminados, visando o gerenciamento desses resíduos. Ao analisar 

os questionários, apenas duas enfermeiras e uma técnica de enfermagem mencionaram 

cuidados relacionados a materias contaminados, como mostram os relatos a seguir: 

 

 
“A precaução deve ser total, inclusive descartando e incinerando o material quando 

for realizada biópsia de medula, neurocirurgia, ou cirurgia de córnea” (E6) 

 

“ Cuidado com principalmente secreções e excreçoes dos pacientes. (...) Incineração 

do lixo, roupas, etc...” (E4) 

 

“Isolar materias utilizados por esse paciente” ( TE7) 

 

 

 Nesse sentido, os resultados desta pesquisa exploratória apontam a necessidade de se 

estabelecer um protocolo de atendimento aos pacientes com doenca priônica, com ênfase nos 

aspectos de biossegurança e gerenciamento de resíduos. 

 A partir do questionário pudemos concluir que a equipe de enfermagem desconhece as 

medidas de biossegurança que devem ser adotadas, bem como a necessidade do 

gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, que devem ter seu tratamento iniciado na 

unidade de saúde, onde são gerados, e continuado até o descarte. Muitos desses resíduos são 

encaminhados para aterros sanitários e, ao serem inadequadamente despejados, se tornam um 

problema de saúde pública, visto que muitos trabalhadores informais usam esse espaço como 

fonte de renda. Sendo assim a criação do protocolo de como método de nortear as ações de 

biossegurança se faz necessário. (APÊNDICE 2) 

  

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As doenças priônicas são de rara incidência mundial, entretanto, não menos 

importante do que as demais doenças no que tange ao seu controle epidemiológico. Em sua 

maioria são de evolução lenta, contudo quando os primeiros sinais e sintomas surgem, se 

tornam devastadoras e fatais. Os riscos de se adquirir tais patologias são pequenos, se 

comparadas doenças infecto-contagiosas como gripe e hepatites. Entretanto, uma vez que não 

há cura, o principal objetivo das organizações de saúde é a prevenção da sua transmissão.  

 O estudo evidenciou o déficit no conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre 

as doenças priônicas, bem como as medidas de biossegurança adotadas de forma equivocada. 

Tais afirmativas são sustentadas com falas onde o vírus é tido como agente infeccioso e o 

relato do uso do respirador N95 como uma barreira contra possível infecção da doença 

priônica. Mas sabe-se que as doenças priônicas são causadas por uma partícula proteinácea 

infecciosa, o príon, que é  altamente resistente aos processos de desinfecção e não há indícios 

de transmissão via respiratória ou contato direto ou indireto com o indivíduo enfermo. 

 Pelo fato de ser uma doença atual e ainda com muitos pontos obscuros, havia 

dificuldade em padronizar medidas de precaução, entretanto com a classificação de 

infectividade dos fluidos/tecidos, a ANVISA criou medidas que devem ser seguidas com a 

finalidade de prevenir infecção pelo príon. 

 Os príons, são ainda pouco conhecidos, inclusive o mecanismo utilizado para causar a 

infecção. As doenças priônicas não são consideradas contagiosas, mas a utilização de medidas 

de biossegurança reduz o risco de transmissão, uma vez que materiais que entraram em 

contato com tecidos de alta infectividade, como o líquor, podem contaminar o profissional 

quando não há utilização de medidas adequadas na manipulação, bem como contaminar 
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pacientes, no caso de reprocessamento inadequado de materiais reutilizáveis. Ainda, deve-se 

ter atenção especial no tratamento de resíduos sólidos infectados com príons, pois também 

pode ser um fômite para infecção.  

 A DCJ é a única doença priônica com determinação de notificação compulsória, 

devido aos índices da nova variante (vDCJ) na Europa, entretanto não há casos da vDCJ no 

Brasil, e para evitar o aparecimento desse agravo o país proibiu a circulação de tecidos de 

ruminantes provenientes do Reino Unido,país europeu com mais casos de vDCJ. 

 Com os relatos proporcionados pelos profissionais de enfermagem, podemos afirmar 

que existem dúvidas quanto as ações a serem desenvolvidas, mostrando a necessidade de algo 

que norteie essas ações, como por exemplo, o uso de protocolos nos setores, para padronizar 

as medidas de biossegurança, reduzindo riscos contaminação. 

 Mesmo não havendo dados que mostrem relação entre profissionais de enfermagem e 

casos de doença priônica, sabe-se que acidentes de trabalho podem provocar a infecção pelo 

príon. Deste modo, a importância de se adotar medidas de biossegurança deve ser reforçada, 

pois as ações que envolvem esse tema vão além dos riscos de infecção cruzada e da 

profissional, perpassando peloscuidados com o ambiente intra e extra hospitalar. 

 Deste modo, ao apresentar um protocolo de atendimento ao paciente com doença 

priônica, abrangendo as medidas de biossegurança e o gerenciamento de resíduos, 

pretendemos contribuir para a qualificação dos profissionais que trabalham em 

estabelecimentos de saúde e que se deparam com esta enfermidade, apontando as medidas de 

proteção dos profissionais de saúde, pacientes e ambiente. 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE BIOSSEGURANÇA NO MANEJO DE PACIENTES 

COM DOENÇAS PRIÔNICAS 

 

Cargo:                                                              Setor: 

Sexo:                                                                Idade: 

 

1. Você sabe o que são doenças priônicas (DP)? 

2. Você já teve contato com algum paciente portador de uma DP? Quando? 

3. Quais são os cuidados específicos com este cliente? 

4. Quais os equipamentos de proteção individual que se deve usar na assistência de um 

paciente com DP? ( Pode-se selecionar mais de um item) 

(  ) Máscara Cirúrgica  (  ) Luvas  (  ) Aventais  (  ) Respirador N95  (  ) Óculos  (  ) 

Sapatos fechados 

5. Que tipo de precaução um paciente com DP deve ser colocado¿ 

(  ) padrão   (  ) de contato  (  ) aérea  (  ) por gotículas 

6. Você acha que o Hospital Universitário Antônio Pedro está preparado para receber 

pacientes com DP? Por que? 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças priônicas são causadas pelo agente infeccioso príon. Os príons desafiam o 

dogma da biologia moderna, pois são os únicos patógenos infecciosos conhecidos 

desprovidos de ácido nucléico (DNA/RNA), além disso, não induzem a resposta imunológica, 

e são extremamente resistentes a inativação pelo calor, desinfecção ou radiação. A doença é 

resultante de acúmulo de uma proteína normal encontrada principalmente no tecido neural. 

(PRUSNIER e BOSQUE, 2009, p.2641). 

Na década de 90 as doenças priônicas tiveram maior notoriedade devido ao surto da 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), impulsionado pela reciclagem, sem controle, de 

carne, ossos, vísceras e sangue para a produção de ração animal. A EEB está diretamente 

ligada com o surgimento da nova variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ) que é 

transmitida por cortes animais infectados.  

As doenças priônicas possuem distribuição mundial, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a incidência mundial da DCJ é de um caso por milhão, a forma 

esporádica representa a maior incidência. A OMS então estabeleceu um sistema de vigilância 

das DCJ a nível mundial, em decorrência do surgimento de casos da vDCJ no Reino Unido e 

em países da Europa. No Brasil, a notificação individual de caso suspeito de DCJ se tornou 

compulsória em 2006. 

São consideradas doenças priônicas a Encefalopatia Espongiforme Bovina “mal da 

vaca louca” que atinge os animais, e Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Kuru, Insônia 

Familiar Fatal (IFF), Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) e a nova variante da Doença de 

Creutzfeldt-Jakob (v-DCJ). Estas doenças, embora raras, atingem tanto seres humanos quanto 

animais, pois não há barreiras interespécie, e até o momento não há tratamento efetivo. Seu 

período de incubação pode variar de alguns meses até 40 anos e são todas raras e fatais, não 

há tratamento apenas prevenção. 

Esse documento tem como objetivo destacar as medidas de biossegurança que devem 

ser adotadas pela equipe de saúde frente ao paciente portador de doença priônica, bem como 

medidas para segurança do meio. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

-Padronizar e implementar o protocolo de medidas de biossegurança para doenças priônicas 

no Hospital Universitário Antônio Pedro; 

 

1.1.2. Objetivos Específicos  

-Padronizar medidas de biossegurança no manejo do paciente com DCJ e outras doenças 

priônicas; 

-Eliminar riscos de exposição acidental do profissional de saúde; 

-Promover educação permanente com os profissionais de saúde; 

-Garantir segurança e qualidade na desinfecção e esterilização de materiais utilizados em     

paciente com DCJ e outras doenças priônicas 

-Evitar riscos de transmissão iatrogênica através de técnicas e procedimentos adequados; 

-Capacitar os profissionais de HUAP para assistir de forma segura indivíduos com doenças 

priônicas; 

-Elaborar recomendações para cuidadores de pacientes com doença priônica; 

 

 

2. DOENÇAS PRIÔNICAS 

 

Com distribuição mundial, as doenças priônicas são produzidas pelos príons. Os 

príons são partículas proteináceas infecciosas responsáveis pelas encefalopatias 

espongiformes transmissíveis (EET) em animais e em seres humanos, sendo todas elas raras e 

fatais, com período de incubação que pode variar entre 4  até  40 anos nos seres humanos. 

Possuiem uma peculiaridade, pois atinge as células sem respeitar as barreiras entre espécies. 

As doenças priônicas tiveram maior divulgação, ao se descobrir que a encefalopatia 

espongiforme bovina (EEB), popularmente conhecida como “mal da vaca louca”, estava 

diretamente ligada ao surgimento da nova variante da doença de Creutzefeldt-Jakob (vDCJ), 

transmitida por cortes bovinos contaminados por príons. 

Existem cinco patologias causadas por príons, que acometem os seres humanos, são 

elas: Kuru, Doença de Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS), Insônia Familiar Fatal (IFF), 
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Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que pode ser iatrogênica ou genética, e a nova variante 

da doença de Creutzfeldt- Jakob (vDCJ), sendo a de maior incidência a DCJ. 

A doença de Creutzfeldt–Jakob (DCJ) foi descrita pela primeira vez como agravo 

clínico em 1920, na Alemanha, por Hans Gerhard Creutzfeldt e Alfons Jakob sendo 

considerada uma Encefalopatia Espongiforme Transmissível (EET) subaguda caracterizada 

por um conjunto de degenerações neurológicas raras, que acometem o ser humano. Ainda não 

há prova diagnóstica exata para as EETs devido a semelhança dos sintomas neurológicos com 

outros transtornos neurológicos. Quando há suspeita de um caso, a primeira preocupação 

consiste em descartar outras formas possíveis de demência tais como encefalites e meningites 

crônicas. 

No geral as doenças priônicas começa a se manifestar na quinta década de vida, a 

excessão é a nova variante da DCJ que atinge os indivíduos antes dos trinta anos. Caracteriza-

se por um quadro demencial associado à mioclonias, mas a sintomatologia inicial é variada: 

uns terços dos indivíduos apresentam sintomas vagos como fadiga, alterações do sono ou 

anorexia; os outros casos apresentam amnésia, confusão mental ou mudança de 

comportamento podendo ainda surgir afasia, hemiparesia, ataxia ou amiotrofia. Sua evolução 

ocorre rapidamente e com a progressão da doença, os pacientes podem apresentar insônia, 

depressão e sensações inusitadas, desordem na marcha, postura rígida e ataques epilépticos e 

paralisia facial que dá a impressão de que a pessoa está sempre sorrindo (contração muscular 

involuntária). Nos estágios finais o paciente torna-se acinético e geralmente progride com 

muita rapidez levando de cinco meses a um ano até o óbito . 

 

Agente Etiológico 

 

O príon é uma partícula proteinácea infecciosa, que ao contrário dos demais agentes 

infecciosos, não possui ácidos nucleicos (DNA/RNA). São responsáveis pelas encefalopatias 

espongiformes transmissíveis (EETs) em uma variedade de mamíferos incluindo os humanos. 

Todas as doenças priônicas conhecidas afetam as estruturas cerebrais ou outros tecidos 

neurais, não há cura para essas doenças e são sempre fatais.   

Sabe se que o príon tem tropismo por células do tecido nervoso, na década de 80 foi 

identificada uma proteína específica, proteína do príon scrapie( PrPsc), como responsável pela 

infeccção do tecido neural, estudos posteriores indentificou a proteína príon celular (PrPc)  no 

tecido neural e descobriu-se que era produzida pelo próprio hospedeiro, por um gene 
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localizado no cromossomo 20. A PrPsc  é uma isoforma da PrPc e quando há o contato entre 

essas proteínas a forma infectante se multiplica rapidamente, causando os distúrbios 

neurológicos como mioclonia e alterações no humor. 

Estudos mostram que o agente é altamente estável e resistente ao congelamento, 

ressecamento e calor do cozimento normal, da pasteurização e de esterilização á temperatura e 

tempo usuais. Assim o prion é resistente a 90ºC/1h, ao calor seco de 160ºC/24h, a 

autoclavagem 126ºC/24h, ao baixo pH, à radiação ultravioleta (2540A), á energia 

ultrassônica, à radiaçõa íonizante(até 150kj) e à maioria dos desinfetantes, inclusive 

formaldaído (pode resistir a uma solução formolizada a 20% durante 4 meses). 

 

Transmissão 

 

 A Kuru era restrito a uma região na Papua Guiné entre a tribo Fore, transmitido apenas 

devido as práticas de canibalismo que por um período de escassez de alimento se tornou 

comum entre esses indivíduos, sendo os mais acometidos crianças e mulheres pois ficavam 

com as víceras e outros tecidos considerados pouco nobres, incluindo o tecido nervoso onde 

se concentra o príon. 

 A Insonia Familiar Fatal e a Doença de Gerstmann-Straussler-Scheinker são de causa 

desconhecida mais estudos indicam que ambas são genéticas e não há indícios de infecção 

entre seres humanos. 

A forma exata de aquisição da DCJ ainda é desconhecida, podendo ocorrer pelos 

mecanismos descritos abaixo: 

- Esporádica: A forma esporádica, não existe uma fonte infecciosa conhecida e nem fatores de 

risco associados sem evidência da doença na história familiar do paciente. Essa forma é 

responsável por aproximadamente 85% dos casos de DCJ.A taxa de incidência de 0,5 a 1,5 

casos por milhão a cada ano. 

- Familiar: Aproximadamente 10% a 15% dos casos de DCJ são hereditários, fruto de uma 

mutação no gene que codifica a produção da proteína priônica. 

- Iatrogênica: é rara, mas foi reconhecido a partir da identificação de casos associados à 

transmissão de agentes infecciosos devido ao uso de hormônios do crescimento e 

gonadotrofinas pituitárias cadavérica, enxertos de dura mater e transplante de córneas, 

instrumentos neurocirúrgicos ou eletrodos intracerebrais contaminados. O período de 
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incubação da DCJ iatrogênica pode ser longo de 12 a 30 anos e mais curto quando a 

exposição for intracerebral. 

- Nova Variante da Doença de Creutzfelt - Jakob (vDCJ):  relacionada à epidemia de 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) em gados, conhecida como “doença da vaca 

louca”. Está associada à transmissão alimentar devido ao consumo de carne e subprodutos de 

bovinos contaminados com a EEB. Ela atinge uma faixa etária mais jovem do que a atingida 

pela DCJ, acometendo pessoas entre 16 a 48 anos de idade com quadro atípico, sintomas 

iniciais psiquiátricos ou sensoriais proeminentes e com anormalidades neurológicas tardias 

(cerca de 6 meses a 2 anos após os sintomas psiquiátricos), incluindo ataxia,demência e 

miocionia tardias, com duração da doença de 6 meses a 1 ano  e meio até o óbito. Até 2002, 

139 casos de vDCJ haviam sido registrados, 129 deles no Reino Unido,seis na França e um 

em cada desses países - Canadá, tália e Estados Unidos. Desses casos, 63% apresentaram 

inicio dos sintomas exclusivamente psiquiátricos, 15% tiveram inicio dos sintomas 

exclusivamente neurológicos, 22% uma combinação de clínica psiquiátrica e neurológica.  

Ainda não foram desenvolvidos testes laboratorias específicos para o diagnóstico da 

DCJ, testes  hematológicos e de bioquímica são comumente utilizados, bem como a 

exploração do líquor no intúito de identificar a proteína 14-3-3 é considerada bem específica 

para o diagnóstico das formas de DCJ com resultado positivo em mais de 90% dos casos de 

DCJ e 50% em casos da vDCJ, ressaltando que outras doenças também podem apresentar 

resultados positivos para a pesquisa da proteína 14-3-3: herpes simples e encefalites virais. O 

eletroencefalograma é um exame não invasivo que auxilia no diagnóstico da DCJ, em casos 

suspeitos, boa parte apresenta atividade periódica curta e no início pode não se observar 

mudanças, as quais surgem com o decorrer dos dias. Deve ser realizado durante a evolução do 

quadro até ser obtido o padrão característico ou para descartar outras causas que geram esse 

padrão, como doenças metabólicas, doença de Alzheimer, encefalopatias metabólicas e 

tóxicas (drogas). 

 

Tratamento 

 

Infelzimente não há tratamento para a doença. As medidas preconizadas são paliativas. 

Ela evolui rapidamente desenvolvendo para os doentes uma alta dependência os quais 

necessitam de acompanhamento permanente. Pode levar o indivíduo ao óbito em poucos 

meses.  
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Profissionais de saúde devem estar treinados e bem atentos as necessidades emocionais, 

psicológicas, físicas, nutricionais e sociais do paciente, principalmente em relação aos 

sintomas psiquiátricos, como transtornos do humor, alucinações e comportamentos 

agressivos. 

 

3. BIOSSEGURANÇA RELACIONADA ÁS DOENÇAS PRIÔNICAS 

 

O risco representado pela vDCJ ou pela transmissão acidental de novas variedades de 

doenças priônicas está muito longe de ser controlado apenas com o sacrifício em massa do 

gado bovino europeu e com a implementação de técnicas mais rigorosas e controladas de sua 

alimentação.  Uma das razões é que ainda não existe uma maneira segura de esterilização 

efetiva contra os príons. Há trabalhos demonstrando que são muito resistentes à UVC e a 

autoclavagem, permanecendo viáveis após uma hora de exposição à temperatura de 360°C.  

Os resíduos sólidos decorrentes do paciente devem ser manipulados de acordo as boas 

práticas recomendadas para os serviços de saúde e segundo a legislação sanitária vigente. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde, a contaminação por qualquer fluido corporal, 

exceto o líquor, não apresenta nenhum grande risco para os outros indivíduos. Logo, nenhuma 

precaução específica é requerida para utensílios de comida, tubos de alimentação ou sucção, 

roupas de cama ou itens utilizados na pele ou feridas.   

A Organização Mundial de Saúde recomenda que resíduos de materiais infecciosos de 

pacientes com EET devem ser incinerados ou tratados por métodos considerados efetivos para 

a inativação do príon.Em regiões onde não há equipamentos disponíveis para a incineração, 

recomenda-se a desinfecção química e posterior queima, com combustão total, em local 

apropriado, para a disposição final. As autoridades sanitárias devem assegurar que os resíduos 

sejam adequadamente gerenciados, lembrando-se do perigo de exposição a materiais jogados 

em aterros ou “lixões” em grandes cidades e periferias, por indivíduos que freqüentam esses 

locais ou vivem dessas atividades, ou mesmo do perigo de reaproveitamento desses materiais  

Em ambiente hospitalar ou outros serviços de saúde, drenos, tubos e swabs contaminados 

com tecidos de alta infectividade ou líquor, devem se acondicionados em bolsas plásticas ou 

recipientes, devidamente rotulados com o aviso de “Risco Biológico/Material Incinerado”. 
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4. MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA PARA O MANUSEIO DE PACIENTES, 

AMOSTRAS E OUTROS MATERIAISPOTENCIALMENTE 

CONTAMINADOS POR DCJ OU vDCJ E OUTRAS DOENÇAS PRIÔNICAS 

 

4.1 CUIDADOS COM O PACIENTE 

Não há razão para se evitar ou negar a admissão de pessoas com EET em quaisquer 

serviços de saúde, pois contato clínico, social e investigações clínicas não invasivas, testes 

diagnósticos e intervenções envolvendo tecidos não infectivos com pacientes de EET não 

representam risco para trabalhadores de saúde, familiares ou comunidade. 

No geral não há uma medida de precaução específica para pacientes com doenças 

priônicas, é indicado o uso de precauções universais no hospital, laboratório e em casa. Os 

EPIs - luvas, capote, óculos, máscara cirúrgica, entre outros – a serem utilizados dependerá do 

procedimento. Sabe-se que não há risco de contágio por via oral, respiratória/gotículas, 

sanguínea ou intestinal. Ressaltando que não há necessidade do uso do respirador (N95), 

avental ou máscara cirúrgica ao contato com o paciente. 

O paciente com doença priônica pode ficar internado em quarto privativo, entretanto 

não deve ser considerado um paciente em isolamento, esse recurso é utilizado  para preservar 

a privacidade do indivíduo enfermo e de sua família. 

A contaminação por fluídos corpóreos, exceto o líquor, não representam nenhum risco 

de contaminação na manipulação de paciente, superfícies e tecidos com esses fluídos não são 

considerados potencias para a contaminação, logo não existe um processo de desinfecção 

especial nesses casos.  

As precauções pessoais adotadas na assistência a pacientes com suspeita de DCJ ou 

vDCJ , são as precauções universais, que devem ser utilizadas para todos os pacientes 

independentemente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovada. 

- Higienização das mãos: antes e após contato com o paciente, após contato com sangue, 

outros líquidos orgânicos, e itens contaminados; após a retirada de luvas, entre um paciente e 

outro e no mesmo paciente, caso haja risco de contaminação cruzada entre diferentes sítios 

anatômicos. 

- Luvas: usar luvas, quando houver possibilidade de contato com sangue, outros líquidos 

ou itens e superfícies contaminados; trocar de luvas entre procedimentos; retirar as luvas após 

o uso e lavar as mãos obrigatoriamente. 
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- Máscara e óculos de proteção: recomendados para proteção individual, durante 

procedimentos que envolvam riscos de respingos. 

- Avental: avental limpo para proteção individual sempre que houver risco de 

contaminação com sangue ou líquidos orgânicos. Quando houver sujidade visível, retirar o 

avental o mais rápido possível e lavar as mãos. 

- Artigos e equipamentos de assistência ao paciente: realizar limpeza e desinfecção ou 

esterilização, de acordo com a classificação do artigo, após o uso e entre pacientes. 

 - Ambiente: seguir os procedimentos de rotina para adequada limpeza e descontaminação 

das superfícies ambientais, exceto quando houver fluidos/tecidos potencialmente 

contaminantes no ambiente (líquor, fragmentos de tecido neural,córnea) 

- Roupas: ensacar as roupas usadas e contaminadas com material biológico (sangue, 

líquidos orgânicos e excreções), de forma a prevenir exposição, no caso de extravasamento de 

líquor nas roupas, esse material deverá ser encaminhado diretamente para a incineração. 

- Material pérfuro-cortante: manusear com cuidado os materiais pérfuro-cortantes, 

proceder o descarte adequado em recipientes rígidos e resistentes à perfuração. Seguir 

adequadamente as orientações para montagem e preenchimento destes recipientes, não 

ultrapassando o limite indicado. 

 

4.2 MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

Por vezes o paciente portador de doença priônica que é admitido em um serviço de 

saúde pode necessitar de procedimentos cirúrgicos, o mesmo não deve ser negado pelo quadro 

infeccioso que apresenta, contudo o núcleo de controle de infecção (CCIH) local deve ser 

informado previamente sobre a intenção de se realizar quaisquer procedimentos cirúrgicos, 

planejando-se a manipulação dos instrumentos, limpeza e descontaminação ou descarte. 

Protocolos escritos são essenciais para nortear as práticas de reprocessamento ou descarte de 

itens potencialmente contaminados. Toda a equipe - médica, de enfermagem e laboratório, 

deve estar treinada e consciente de todos os procedimentos adequados e protocolos, em tempo 

suficiente, para atender às exigências específicas relacionadas ao período pré-operatório, peri-

operatório e pós-operatório, incluindo-se as recomendações para descontaminação de 

equipamentos e meio ambiente e disposição de resíduos. 

Nesses casos recomenda-se: 
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1. Preferência a materiais e instrumentos descartáveis, que devem ser encaminhados 

para incineração após o uso; 

2. Os instrumentos cirúrgicos e outros materiais reutilizáveis devem ser mantidos 

molhados ou úmidos até o processamento; 

3. Até que seja realizado o descarte ou o processamento, os materiais deverão ser 

identificados de forma visível como de "RISCO BIOLÓGICO"; 

4. A limpeza deve ocorrer tão rapidamente quanto possível para evitar que resíduos de 

tecidos, líquidos ou secreções fiquem aderidos; 

5. Materiais potencialmente contaminados não devem ser colocados em contato com 

outros materiais que possam vir a ser utilizados. 

6. As superfícies onde os materiais serão dispostos devem ser cobertas com campos 

impermeáveis, e enviados para incineração após.  

 7. Em relação às anestesias mesmo sem evidência de transmissão via respiratória, 

recomenda-se o tratamento de quaisquer instrumentos que entrem em contato com a boca, 

faringe, tonsilas e trato respiratório, ou a destruição dos não reutilizáveis, por meio de 

incineração, bem como agulhas e seringas utilizadas; 

8. Agulhas utilizadas em quaisquer procedimentos devem ser descartadas e 

incineradas; 

9. Os cuidados aqui descritos aplicam-se também à prática odontológica. 

 

4.3 EXPOSIÇÃO ACIDENTAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

Fluídos corpóreo como sangue, urina e suor não são considerados infectantes. A 

preocupação se dá em casos de exposição com tecidos/fluídos infectantes ou potencialmente 

infectantes. Como classificados no quadro  abaixo: 

Quadro 1 : Classificação de infectividade de tecidos/fluidos corporais  

Grau de Infectividade Tecidos/Fluidos 

Categoria I - Alta infectividade Cérebro, medula espinhal, retina/olhos, 

gânglio trigêmio 

Categoria II - Média infectividade Íleo, linfonodos, colo proximal, baço, 

amígdalas, dura-máter, glândula pineal, 

placenta, líquor, hipófise, adrenal. 

 



55 

 

 

 

Categoria III - Baixa infectividade  

 

Colo distal, mucosa nasal, nervos 

periféricos, medula óssea, fígado, pulmão, 

pâncreas, timo. 

Categoria IV - Infectividade não dectada  

 

Sangue, fezes, coração, rins, glândula 

mamaria, leite, ovário, saliva, glândulas 

salivares, vesícula seminal, músculo 

esquelético, tireóide, útero, tecido fetal, 

bile, cartilagem, osso (exceto crânio e 

coluna vertebral), tecido conjuntivo, pelo, 

pele, urina. 

Fonte: Adaptado de: ANVISA. Encefalopatia Espongiforme Transmissível. Caderno Técnico. Brasília: ANVISA; 2004; p. 100 

 

Em caso de exposição acidental do profissional de saúde deve – se proceder da 

seguinte maneira: 

1. Em caso de exposição de pele íntegra a materiais possivelmente infectados, lavar 

imediatamente com água morna, sem esfregar, enxaguar e secar. Aplicar, por um 

minuto, hipoclorito de sódio 0,5%; 

2. Exposição percutânea deve ser seguida por lavagem com água morna e sabão, 

enxaguar e secar; 

3.  Contato com mucosas deve ser seguido por lavagem com água morna (boca) ou 

solução salina (olhos); 

4. As ocorrências devem ser comunicadas de maneira análoga a outras exposições 

acidentais e tais registros deverão ser mantidos por pelo menos vinte anos caso o 

diagnóstico do paciente relacionado à exposição não seja descartado 

posteriormente. 

5.  Amostras de tecido de sistema nervoso retiradas para análise histopatológica deverão 

ser encaminhadas para laboratórios de referência definidos pelo sistema de 

vigilância epidemiológica oficial. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS PARA O PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 

UTILIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CLÍNICA DE DCJ OU VDCJ E 

OUTRAS DOENÇAS PRIÔNICAS 
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A estrutura β-pregueada proporciona à molécula priônica forte estabilidade química e 

insolubilidade o que torna altamente estável e resistente ao congelamento, ressecamento e 

calor do cozimento normal, da pasteurização e da esterilização à temperatura e tempo usuais. 

Assim, o príon é resistente a 90°C/1h, em calor seco a 60°C/24h e autoclavagem 126°C/2h, às 

proteases gastrintestinais (tripsina, pepsina, nucleases, etc.), ao baixo pH (por exemplo, o pH 

do estômago do boi é 2,2), à radiação ultravioleta (até 2540A), a energia ultrassônica, à 

radiação ionizante (até 150kJ) e a maioria dos desinfetantes, inclusive formaldeído (pode 

resistir a uma solução formolizada a 20% durante 4 meses). 

Desta forma, os processos para a descontaminação preconizados são mais efetivo para 

conter esses agentes. Temos então: 

1.Materiais resistentes a autoclavagem deverão passar por um dos seguintes processos, 

precedendo a esterilização de rotina: 

1.1 Imersão em hidróxido de sódio (NaOH) * 1N (um normal) por uma hora; 

1.2 Esterilização em autoclave gravitacional a 132º C por uma hora (tempo de 

exposição). 

2.Materiais não resistentes a autoclavagem deverão ser submetidos à : 

2.1 Imersão em NaOH 5. 2N ou hipoclorito de sódio 5% por uma hora. 

2.2 Eletrodos para eletromiografia inseridos por via percutânea, eletrodos corticais, de 

profundidade e outros materiais utilizados diretamente em tecido nervoso deverão ser 

submetidos aos procedimentos descritos no item 1 ou, quando não for possível, 

incinerados; 

2.3 Instrumentos sensíveis tais como fibroscópios, microscópios e dispositivos para 

monitoração intracardíaca deverão, na medida do possível, ser encapados ou 

envolvidos em material impermeável e descartável antes do uso. As partes que 

entrarem em contato com os tecidos internos dos pacientes deverão passar pelo 

procedimento de descontaminação mais efetivo que consiste na limpeza mecânica 

exaustiva, lavagem repetidas vezes com solução detergente/proteinase, seguidas de 

desinfecção com glutaraldeído, tiocianato de guanidinium 4M (quatro molar) ou uréia 

6M (seis molar) e, se possível, ser submetidos a um dos processos descritos nos itens 

1.1 e 2.1 desta sessão.O mesmo aplica-se a partes que possam ser desmontadas ou 

desconectadas;  

Não deverão ser utilizados para a inativação da proteína priônica por serem 

ineficazes: Formol, B-propiolactona, peróxido de Hidrogênio, óxido de etileno, 
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amônia, ácido peracético, fenóis, ácido hidroclórico, calor seco<300ºC, radiação 

ionizante, ultravioleta e micro-ondas; 

Processadores automatizados usados para a lavagem dos materiais não poderão 

ser utilizados antes de adotados os procedimentos descritos acima e deverão ser 

acionados para um ciclo vazio antes de receberem outros produtos. 

Superfícies que tenham entrado em contato com instrumentos, materiais, 

tecidos ou fluidos corporais potencialmente contaminados deverão, após limpeza 

mecânica rigorosa, ser inundadas com NaOH 2N ou hipoclorito de sódio 5% por uma 

hora, e completamente enxaguadas com água após.  

 

5 GERÊNCIA DE RESÍDUOS POTENCIALMENTE INFECTADOS COM PRÍONS 

 

O gerenciamento de resíduos de materiais infecciosos de pacientes com EET devem 

ser incinerados ou tratados por métodos considerados efetivos para a inativação do príon. 

Devem ser manipulados de acordo as boas práticas recomendadas para os serviços de saúde. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a contaminação por qualquer fluido 

corporal, exceto o líquor, não apresenta nenhum grande risco para os outros indivíduos. Segue 

abaixo as orientações: 

 

1. Os resíduos sólidos resultantes da atenção a pacientes com suspeita de DCJ ou vDCJ 

deverão ser acondicionados em sacos brancos leitosos, impermeáveis, resistentes, 

duplos, identificados como RESÍDUO BIOLÓGICO.  

2. Materiais perfuro-cortantes deverão estar contidos em recipientes estanques, rígidos e 

com tampa seguida da mesma identificação e em local próprio esse material deve ser 

incinerado. 

3. Indumentária e material (luvas, escovas, tecidos, aventais etc.) utilizado para limpeza 

das superfícies que tenham entrado em contato com instrumentos, materiais, tecidos 

ou fluidos corporais potencialmente contaminados, ou usadas para manipulação de 

materiais potencialmente contaminados, inclusive resíduos, devem ser incinerados 

após o uso.  

4. Resíduos como objetos cortantes ou pontiagudos usados durante os cuidados 

oferecidos em casa a pacientes com EET devem ser coletados em recipientes 
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impermeáveis e retornados para o ambiente médico ou hospitalar para o descarte 

adequado 

 

O método mais seguro para eliminação de risco de infectividade residual de instrumentos 

contaminados é o descarte com destruição por incineração. Em situações que a inceneração 

não seja possível recomenda-se então, que instrumentos e outros materiais sujeitos a reuso 

sejam mantidos úmidos entre o tempo de exposição a materiais infecciosos até a subseqüente 

descontaminação e limpeza, removendo-se partículas aderentes por limpeza mecânica, desde 

que essa remoção possa ser feita com segurança, evitando-se respingos e aerossóis. Segue os 

métodos recomendados para inativação dos príons. 

 

5.1 INCINERAÇÃO 

1. Uso para todos os instrumentos e materiais descartáveis e resíduos sólidos. 

2. Método de escolha para todos os instrumentos expostos a tecidos de alta 

infectividade. 

5.2 MÉTODOS POR AUTOCLAVE/QUÍMICOS PARA INSTRUMENTOS 

TERMO-RESISTENTES 

1. Imersão em hidróxido de sódio NaOH 1N e aquecimento em autoclave 

gravitacional à temperatura de 121 °C por 30 minutos; limpeza e lavagem com água e rotina 

de esterilização. 

2. Imersão em NaOH ou hipoclorito de sódio a 5% por 1 hora; transferir os 

instrumentos para água e aquecimento em autoclave gravitacional em 121 °C por 1 hora; 

limpeza e rotina de esterilização. 

3. Imersão em NaOH ou hipoclorito de sódio por 1 hora; remoção e lavagem em água; 

em seguida transferir para um recipiente aberto e aquecer em autoclave gravitacional (121 °C) 

ou de carga porosa (134 °C) por 1 hora; limpeza e rotina de esterilização. 

4. Imersão em NaOH e fervura por 10 minutos em pressão atmosférica; limpeza e 

lavagem em água e rotina de esterilização. 

5. Imersão em hipocorito de sódio (preferencial) ou NaOH (alternativo) em 

temperatura ambiente por 1 hora; limpeza e lavagem m água e rotina de esterilização. 

6. Autoclave a 134 ºC por 18 minutos (em casos com tecidos cerebrais ressecados a 

infectividade não é removida completamente). 
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5.3 MÉTODO QUÍMICOS PARA SUPERFÍCIES E INSTRUMENTOS TERMO-

SENSÍVEIS 

1. Inundar as superfícies com NaOH 2N (2N = 2 mol/litro) ou hipoclorito de sódio não 

diluído; deixar por uma hora; esfregar com uma pano e lavar em água. 

2. Quando as superfícies não toleram NaOH ou hipoclorito, remover por meio de 

limpeza o máximo de infectividade por diluição utilizando algum produto listado no quadro 2. 

Que representa os desinfetantes menos eficazes, mas que podem ser utilizados quando 

necessários. 

Quadro 2– Desinfentantes subótimos ou inefetivos 

Desinfetantes químicos  

 

Desinfetantes gasosos Processo físico 

Inefetivos (alguns deles 

têm poucos 

efeitos sobre a 

infectividade de EET e 

não são adequados para 

desinfecção) 

  

Álcool 

Amônia 

β-propiolactona 

Formalina 

Ácido hidroclorídrico 

Peróxido de hidrogênio 

Ácido peracético 

Fenólicos 

Lauril sulfato de sódio 

(5%) 

Inefetivo 

Óxido de etileno 

Formaldeído 

Inefetivo 

Fervura 

Calor seco (< 300 ºC) 

Radiação ionizante, UV ou 

Microondas 

Efetividade parcial ou 

variável 

Dióxido de cloro 

Glutaraldeído 

Tiocianato de guanidina (4 

mol/litro) 

 Efetividade parcial ou 

variável 

Autoclave a 121 ºC por 15 

minutos 

Fervura em 3% de lauril 

sulfato de sódio 
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Iodosforos 

Isocianureto-dicloro de 

sódio 

Metaperiodeto de sódio 

Uréia (6 mol/litro) 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto:Medidas de biossegurança adotadas pela equipe de enfermagem frente ao 

risco biológico de pacientes portadores de doenças priônicas 

Pesquisador Responsável: Profª Drª. Simone Martins Rembold 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 9744-0963 

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos     R.G. ________________________ 
 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “Medidas de 

biossegurança adotadas pela equipe de enfermagem frente ao risco biológico de pacientes 

portadores de doenças priônicas”, de responsabilidade do pesquisador Profª Ma. Simone 

Martins Rembold. 

Por ser um agente relativamente desconhecido, e sua patogenia em seres humanos 

rara, muitas vezes a equipe de enfermagem não está preparada para assumir os cuidados a 

pacientes portadores de doenças priônicas, tendo em vista os riscos de contaminação.Portanto 

temos como objetivo da pesquisa,conhecer como a equipe de enfermagem utiliza as medidas 

de biossegurança no cuidado dos pacientes com doenças priônicas.   

Para a obtenção de dados referentes ao objetivo da pesquisa será aplicado um 

questionário semi-estruturado. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas 

ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos riscos, benefícios e outros, relacionados à 

pesquisa.  

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 

cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas 

as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito 

da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 
 

Eu, __________________________________________, RG nº ________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

______________________________________    _____________________________________  
(Entrevistado)                          Joseane Michele Barboza de Jesus Silva 

                                                                                   (Responsável por obter o consentimento)  

 

___________________________________              ___________________________________                                                                                     

Testemunha                                                                     Testemunha 

 

 


