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CONCEITOS BÁSICOS



O QUE SÃO DIPs?

• São doenças causadas por agentes biológicos

• Príons, vírus, bactérias, protozoários e fungos

• São transmissíveis

• A transmissão pode ser:
• Direta
• Indireta



NOTAR QUE...

• Agentes biológicos– causam:

1) Exposição – contato de pessoas com o agente, que pode ser detectado
na pele, roupas etc.;

2) Infecção – o agente se encontra no organismo, podendo ser detectado
por exames, por exemplo, sorológicos;

3) Adoecimento – a pessoa está enferma, sintomática, com graus variados
de gravidade.



EXPOSIÇÃO

HISTÓRIA NATURAL DAS DIPs

Contato com 
o agente Infecção Doença

Cura

Incapacidade temporária

Incapacidade permanente

Morte

Incubação



Exposição:
Perfurocortantes
Fluidos corporais
Excreções
Restos de animais
Dejetos
Vetores

...E A SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO

Contato com 
o agente Infecção Doença

Cura

Incapacidade temporária

Incapacidade permanente

Morte

Incubação



Cultura de ostra



PORTANTO, DIPS PODEM SER RT

1. Por exposição no ambiente de trabalho e no processo de trabalho 

- Esquistossomose em trabalhadores de cultura de camarão 

- Brucelose em trabalhadores de frigoríficos

- Leptospirose em trabalhadores da agricultura e garis

- Hepatite ou aids em trabalhadores da saúde

2. Por exposição no deslocamento relacionado ao trabalho

3. Por insuficiência dos meios de proteção ao trabalhador 



DIPS-RT MAIS COMUNS



DE INTERESSE...

• Toda DIP precisa ser investigada sobre possível relação com o             

trabalho.

• Essa investigação parte das perguntas sobre:

1. ocupação atual 

2. ocupações pregressas

3. atividade econômica da ocupação

4. tarefas que o trabalhador executa

• E, concluir se existe o nexo ocupacional, para aquele caso individual.



Agentes de risco biológicos causam doenças relacionadas ao trabalho

Mas, dificilmente refletimos como enfermidades causadas por agentes vivos 
e vírus podem se originar no

trabalhar, no ambiente do trabalho, 
ou no deslocamento relativo ao trabalho...

Esperamos ter contribuído para tornar visível esse importante
problema de saúde pública,

... e sobretudo, para a prevenção nos locais de trabalho.      



OBRIGADA!!!
alinnecrys@yahoo.com.br


