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15 CONSIDERAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 
PARA ATIVIDADES DE CAMPO
Patricia P. Serafi ni

Durante a realização de atividades de campo, sejam elas de pes-
quisa, monitoramento ou resgate de aves marinhas, a implementa-
ção de medidas de biossegurança tem como objetivos evitar a ex-
posição dos profi ssionais envolvidos a agentes zoonóticos e evitar 
o carreamento acidental de patógenos. Considerando que existem 
diferentes grupos de agentes infecciosos (vírus, bactérias, fungos 
e protozoários), deve-se adotar medidas de prevenção que sejam 
efetivas contra todos os grupos.

Além disso, no trabalho de campo com Procellariiformes é preciso 
atentar à possibilidade de exposição a vetores e outros animais que 
possam apresentar riscos à saúde humana. No caso de carrapatos 
(Ixodidae), o risco está associado ao seu hábito alimentar hematófa-
go, e seu potencial risco de transmissão de patógenos diversos para 
o ser humano tais como Rickettsiales (erliquiose, febre maculosa, 
anaplasmose) e Borrelia spp. (febre recorrente, doença de Lyme), 
que podem levar a quadros clínicos bastante graves ainda que os 
sintomas não se apresentem subitamente. Por outro lado, aciden-
tes com animais peçonhentos como aranhas (principalmente Loxos-
celes spp., Lycosa spp. e Phoneutria spp.), escorpiões e serpentes de 
várias espécies, com destaque para o gênero Bothrops (responsável 
por 95% dos acidentes ofídicos no Brasil), apresentam riscos sérios 
e imediatos à equipe em campo.

Por estes motivos, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 

de Aves Silvestres (CEMAVE) do ICMBio adotou há alguns anos e 
recomenda as seguintes medidas de biossegurança que devem ser 
adotadas durante os trabalhos de campo, visando diminuir os ris-
cos de contaminação e acidentes para os profi ssionais envolvidos. 
Tais medidas foram baseadas nos procedimentos sugeridos pelo 
National Wildlife Health Center (USGS NWHC), pelo Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) e pela Sociedad Española de Ornitologia
(SEO-Birdlife), além de orientações técnicas fornecidas pelo Instituto 
Adolfo Lutz. Em qualquer atividade de campo com aves marinhas, o 
CEMAVE recomenda as seguintes medidas de biossegurança:
•  Todo novo técnico que se envolver nas atividades de campo deve 

receber, previamente, treinamento e orientação específi ca sobre 
as potenciais zoonoses transmitidas por aves e recomendações 
de biossegurança aplicadas ao trabalho que irá desenvolver.

•  Em áreas com ocorrência de serpentes peçonhentas, o uso de 
perneiras de couro deve ser obrigatório.

•  Inspecionar sempre o vestuário (roupas, meias e sapatos) antes 
de vesti-lo, a fi m de evitar acidentes com aranhas e escorpiões.

•  Lavar as mãos com água e sabão (ou detergente), e depois utili-
zar substâncias à base de álcool ou outros desinfetantes comer-
ciais. Álcool gel é particularmente indicado para a higienização 
das mãos por sua efi cácia e praticidade. Os procedimentos de 
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antissepsia devem ser feitos antes e após os trabalhos de mani-
pulação de aves ou de instrumentos utilizados na atividade, mes-
mo com o uso de luvas.

•  Para higiene corporal diária é recomendada a utilização de sa-
bonetes à base de enxofre ou de alcatrão, com a finalidade de 
auxiliar a eliminação de carrapatos.

•  Não tocar boca, nariz, olhos, rosto, cabelo ou manipular alimen-
tos, bebidas e nem fumar durante a manipulação das aves (ou 
depois da manipulação das aves, caso ainda não tenha se lavado 
adequadamente).

•  Fazer a manipulação das aves com uso adequado de EPIs (equi-
pamentos de proteção individual) tais como luvas de procedi-
mento, máscaras N95/PFF2 e óculos de proteção, em ambientes 
bem ventilados e, quando ao ar livre, mantê-las no mesmo senti-
do do fluxo de ar (pesquisador “de costas” para o vento).

•  Fazer o acondicionamento de aves em recipientes separados, 
evitando ao máximo o contato entre elas para evitar a dissemi-
nação de eventuais patógenos.

•  Providenciar limpeza e desinfecção de todo material não descar-
tável utilizado nas práticas ao final de cada dia de campo, prefe-
rencialmente com compostos à base de amônia quaternária.

•  Não guardar objetos de uso pessoal nem alimentos junto ao 
equipamento de campo.

•  Manter separadas roupas usadas durante a manipulação das aves 
e instrumentos de trabalho daquelas utilizadas para outros fins.

•  Não circular com as roupas de trabalho nas áreas destinadas à 
alimentação e repouso da equipe.

•  Não utilizar sandálias ou outros tipos de calçados abertos nas 
atividades de campo.

•  Não manter bolsas, roupas ou quaisquer outros objetos pessoais 
não relacionados com o trabalho próximos ao local de manipula-
ção dos animais.

•  Fazer a correta disposição de todo material descartável utilizado 
durante o trabalho, bem como de todo o lixo proveniente do mes-
mo, conduzindo-o para lixos hospitalares para serem destinados 
da maneira adequada.

•  Na completa impossibilidade desta atitude, todo o material a 
ser descartado deve ser acondicionado em um saco plástico du-
plo, para ser incinerado com álcool em uma cova de 1 metro 
de profundidade, distante de habitações humanas e criações 
animais; após a queima total do resíduo, a cova deverá ser pre-
enchida com terra, de maneira a cobrir totalmente as cinzas. As 
agulhas ao serem descartadas devem ser depositadas em reci-
pientes rígidos.

Há que se considerar que existem procedimentos mais rigorosos e 
bastante específicos para zoonoses com maior potencial patogêni-
co, entretanto, estas diretrizes visam estabelecer medidas simples, 
de fácil utilização e assimilação por todos os técnicos envolvidos, de 
forma a atender a maioria das situações possíveis. Quando houver 
informação da ocorrência de uma zoonose específica em determi-
nada área de trabalho, deve-se planejar a adoção de medidas mais 
rigorosas, seguindo as orientações de profissionais da área. Duran-
te surtos de agentes infecciosos, as aves muitas vezes estarão com 
a saúde comprometida e a continuidade dos esforços de pesquisa 
pode gerar um estresse adicional que contribui à continuidade do 
surto. Nestes casos, também deve-se considerar suspender com-
pletamente as atividades de campo até que o surto esteja encerra-
do, devendo haver uma justificativa extraordinária para embasar a 
necessidade de dar continuidade aos trabalhos de campo.
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