
RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS E
PATOLÓGICOS NA MANIPULAÇÃO DE CORPOS.

A globalização e o comércio internacional contribuem para a propagação de bactérias. Em movimento perpétuo, o mundo 
é confrontado com situações de doença, mutações de vírus e pandemias. 

Esta é uma realidade que temos de enfrentar hoje. Todas as medidas preventivas que podem ser postas em prática devem 
ser consideradas, qualquer que seja o campo de actividade, qualquer que seja o lugar.

É óbvio que devemos aproveitar o progresso tecnológico sem esquecer o impacto ecológico e incentivar inovações que 
contribuam para a prevenção de infecções pandêmicas, respeitando a saúde do meio ambiente; é isso que o BIO SAC 200 
propõe.

Práticas tanatológicas e sanitárias atuais 

São técnicas realizadas nos corpos para retardar o início da putrefacção e garantir aos profissionais funerários condições 
sanitárias adequadas tanto durante as transferências corporais como nas casas funerárias. 

Estas práticas são de preservação temporária (ou transitória) e de tanatopraxia.

Quais são as mais comuns?

A maioria das comunidades considera que estas técnicas incluem a refrigeração e o congelamento como métodos para 
atrasar ou parar a putrefacção.

Riscos :

Os riscos que detalharemos são aqueles devidos ao manuseio químico e à exposição a agentes bacterianos. Identificámos 
outras classes de riscos, tais como :

>  O risco de contaminação por cortes.
>  Os riscos de contaminação por picadas 

(…)

Riscos relacionados com a exposição a agentes bacteriológicos e vírus

Através do contacto directo com a pele ou objectos contaminados, as doenças que podem ocorrer são infecções
invasivas do Streptococos do Grupo A ou doenças de MRSA (Staphylococcusaureus resistente à meticilina), que
podem por vezes resultar em infecções cutâneas graves, lesões, pneumonia ou infecções da corrente sanguínea. 

Estes agentes patogénicos permanecem no corpo por até 20 dias.

Por contacto com matérias fecais ou objectos contaminados produzem-se doenças como a febre tifóide, hepatite A
ou  outras  doenças  causadas  por  diferentes  agentes  como  a  Salmonella  notyph,  Shigelladysenteryae.
Cryptosporidium. Helicobacterpylori.

Estes agentes patogénicos permanecem no corpo por até três meses. 

Por contacto com o ar: infecção do tracto respiratório por bioaerossóis. Produção de doenças como a tuberculose,
síndrome respiratória aguda grave (SRA), meningite ou difteria.

Estes agentes patogénicos permanecem no corpo por até 35 dias.

O contacto com sangue ou outros fluidos corporais através da pele ou mucosas (picadas, cortes ou lesões na pele, salpicos
de sangue ou outros fluidos corporais nos olhos, nariz ou boca) pode levar a doenças como a  hepatite B, hepatite C ou a
síndrome da imunodeficiência adquirida.

Estes agentes patogénicos permanecem activos no organismo durante 6 a 15 dias.

Através do contacto com infecções devidas a doenças transmitidas de animais para humanos. Muitos deles são infecciosos
e alguns são fatais devido à virulência do contágio, como exemplos recentes que temos sofrido e aos quais ainda estamos
expostos incluem: gripe aviária, peste bubônica, febre suína, doença das vacas loucas e assim por diante. 

Estes agentes patogénicos permanecem activos no organismo durante 15 dias e, em alguns casos, até seis meses.
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Estas  práticas  sanitárias  de  preservação  temporária,  tratamento  higiénico  do  corpo  ou  tanatopraxia  são
práticas comuns que também podem levar a doenças como as hemorragias virais produzidas por 
pelo vírus Ébola e Marburg, ou pelo vírus da febre de Lassa. Estes vírus não são endémicos para a Europa,
mas apenas para África, embora o contágio possa ocorrer durante as viagens para estes países.

 Estas práticas também podem, através de picadas, cortes ou salpicos, produzir a doença de Creutzfeldt-Jakob ou
encefalopatias  espongiformes  transmissíveis  por  priões  (os  priões  apareceram após  a  cremação  nas  próprias
cinzas).

Estes agentes patogénicos permanecem no corpo por até 6 meses.

Se não há risco de transmissão ou contágio destes agentes patogénicos, sob a forma de partículas transportadas
pelo ar, coloquemo-nos as seguintes questões:

 Por que razão todos os países do mundo pediram um protocolo de ação para a gestão de cadáveres?
 Por que este protocolo exige isolar o falecido num saco hermético (que não é 100% seguro), colocá-lo num caixão

e mandar cremá-lo sem que a família possa sequer vê-lo uma última vez? 

A classificação sanitária de acordo com os regulamentos de higiene mortuária (ou Polícia Sanitária), seleciona o
falecido em dois grupos, dependendo da causa de morte :

> Grupo I: a causa de morte representa um risco para a saúde de acordo com os padrões e critérios estabelecidos
pela administração pública, tais como mortes por contaminação por produtos radioativos.

> O próprio Grupo I está dividido em dois subgrupos:
 aqueles que morreram de doenças infecciosas
 os contaminados com produtos radioactivos.

> Grupo II: Todas as outras causas de morte não incluídas no Grupo I

Alguns  países  da  União  Europeia  não  permitem tais  práticas  tanatológicas  e  sanitárias  em cadáveres  com doenças
contagiosas como a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida ou a Hepatite C, devido ao risco envolvido no manuseio.
Nestes casos, as cerimónias são encurtadas e o caixão é fechado assim que chega à casa funerária.

Devido  ao  risco  de  exposição  a  estes  vários  agentes  patogénicos  e  químicos,  devem  ser  tomadas  medidas  para
implementar estas práticas sanitárias nos corpos.

Medidas de higiene actuais :
O Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho considera as seguintes regras de higiene :

 Comer, beber ou fumar não é permitido no local de trabalho.
 Evite tocar os seus olhos, nariz ou boca com os dedos.
 Lave as mãos antes de comer ou fumar.
 Fornecer aos trabalhadores vestuário e calçado de trabalho adequado.
 Providenciar instalações sanitárias apenas para funcionários.
 Fornecer locais para guardar roupa de trabalho de forma a separar a roupa de outros artigos pessoais.
Ao sair da área de trabalho, os trabalhadores devem retirar as roupas de trabalho e equipamentos de proteção
individual (EPIs) que possam estar contaminados com agentes biológicos.
Devem estar disponíveis instalações de armazenamento adequadas.
Os EPI de utilização única (não reutilizáveis) devem ser eliminados como resíduos bio-sanitários.
As roupas de trabalho e de proteção, se reutilizáveis, devem ser lavadas a alta temperatura e separadamente de
outras roupas.

Em geral, devem ser utilizados equipamentos de proteção individual, dependendo dos riscos envolvidos. O EPI deve ser
utilizado para evitar o risco de exposição a vírus.

Ao realizar estas práticas, podem ser projectados salpicos de sangue ou de fluidos corporais no pessoal.

Recomenda-se, portanto, o uso de: proteção respiratória (máscara), luvas de proteção (contra microorganismos e risco de
cortes), atendendo às normas em vigor.

Também são recomendados aventais de plástico; é aconselhável trocar de roupa antes de entrar na área de trabalho.

As salas onde a tanatopraxia é realizada devem atender a certas condições de higiene:
Ventilação adequada e renovação do ar
Superfícies lisas e impermeáveis do chão e das paredes
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Juntas de parede estanques
Uma luz adaptada à realização deste trabalho
Uma sala que pode ser devidamente lavada e desinfectada.
Armazenamento de produtos químicos de acordo com as medidas de segurança.
Limpeza e desinfecção dos instrumentos de acordo com os procedimentos apropriados.

CONCLUSÃO SOBRE A PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO
QUANDO SE TRATA O CORPO

Como os corpos expulsam gases, partículas e fluidos de muitas maneiras, eles podem ser considerados agentes nocivos e
contagiosos para aqueles que manuseiam os corpos,  mas também para todos aqueles que indiretamente podem estar
próximos  a  eles.  Como  os  microorganismos  permanecem  suspensos  no  ambiente,  o  risco  de  contágio  de  doenças
infecciosas é real e comprovado.

Hoje somos confrontados com agentes bacteriológicos e patogênicos que podem se tornar pandêmicos em escala global. 

É responsabilidade de cada um de nós usar todos os recursos que possam ajudar a reduzir a perda de vidas humanas.

A NOSSA TECNOLOGIA DE BUSCA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

CONSERFIL NATUREZA concebeu uma técnica tanatológica que evita o início do processo de putrefacção cadavérica e
a possível expulsão de partículas ou gases derivados do corpo, graças a um sistema de absorção e eliminação.

Esta técnica consiste em fixar o(s) filtro(s) na superfície do corpo, colocando-o(s) no abdómen inferior, entre o umbigo e
os genitais, por meio de uma fita adesiva. 

Estudos realizados em vários hospitais, universidades, laboratórios forenses, casas funerárias (...) demonstram a eficácia
do produto.

As vantagens de utilizar estes filtros como práticas tanatológicas são as seguintes:

 Sem risco de exposição a agentes biobacteriológicos ou químicos.
 Nenhum desperdício é produzido.
 Rápido para configurar
 Não são necessárias incisões, cortes ou suturas.
 Nenhum dos componentes do filtro é carcinogénico, teratogénico ou mutagénico.

Por que deve usar os filtros Bio Sac 200?

Para a saúde (minimiza o risco de contágio).
Para poupar tempo (procedimento que reduz o tempo de exposição do profissional).
Para a economia (baixo custo do produto)
Pela sua eficácia (estudos realizados com médicos forenses)

O nosso produto está em conformidade com o protocolo actual para o
tratamento de corpos:

Para evitar qualquer risco de propagação do vírus, mas também de microorganismos, germes, bactérias ou partículas, pela
emanação de gases e COVs ́S resultantes da decomposição do corpo, foi implementado um protocolo de acção destinado
principalmente a introduzir o corpo num saco selado e impermeável. Esta medida visa evitar qualquer emissão de
gás do organismo para limitar o mais possível o contágio de doenças, especialmente Coronavírus ou Covid 19. 

As vantagens do BIO SAC 200 em comparação com o protocolo actual :

Com a técnica do Bio Sac 200, é 100% de absorção dos gases, partículas e fluidos que emanam do corpo, tornando o Bio
Sac totalmente  hermético e estanque.  O processo de absorção pelos filtros é totalmente eficaz e  ajuda as  bolsas  na
resistencia  a  qualquer  fuga.  Deve-se  notar  que  muitos  casos  de  ruptura  das  bolsas  têm  sido  observados  por
profissionais funerários, expondo-as a emissões de gases e fluidos. Se tal caso ocorresse com um saco Bio Sac 200, não
haveria risco para o pessoal, uma vez que os gases e fluidos foram eliminados a 100%.  
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É óbvio que os riscos incorridos com uma prática clássica de tanatologia são reais e comprovados (incisões, suturas,
manipulação  de  fluidos  corporais,  emanação  de  gases...)  e  constituem um factor  agravante  à  exposição  de  agentes
bacteriológicos e catogénicos do Coronavírus ou Covide 19. 

Bio Sac 200 responde a todas estas ameaças,  eliminando-as na base graças ao seu sistema patenteado de 100% de
absorção de diferentes gases, fluidos e emanações do organismo, mas também limitando o seu manuseamento ao mais
rigoroso necessário (sem incisões, suturas, picadas...). O Bio Sac 200 garante a segurança do pessoal funerário.
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