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Capítulo 1 - Introdução à biossegurança 

“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, que podem comprometer a saúde 

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

desenvolvidos.” 

A biossegurança ou segurança biológica refere-se à aplicação do conhecimento, 

técnicas e equipamentos, com a finalidade de prevenir a exposição do trabalhador, 

laboratório e meio ambiente aos agentes potencialmente infecciosos ou biorriscos. É 

definida por um conjunto de medidas voltadas para minimização dos riscos para o 

homem, animais e meio ambiente. É, a partir da biossegurança que se definem as 

condições sobre as quais os agentes infecciosos podem ser seguramente manipulados e 

contidos. 

Histórico 

O conceito de biossegurança começou a ser mais fortemente construído no início 

da década de 1970, após o surgimento da engenharia genética. O procedimento pioneiro 

utilizando técnicas de engenharia genética foi a transferência e expressão do gene da 

insulina para a bactéria Escherichia coli. Essa primeira experiência, em 1973, provocou 

forte reação da comunidade mundial de ciência, culminando com a Conferência de 

Asilomar, na Califórnia em 1974. Nesta conferência foram tratadas questões acerca dos 

riscos das técnicas de engenharia genética e sobre a segurança dos espaços laboratoriais. 

Foi sugerido também que a contenção deveria ser uma consideração essencial no 

programa experimental e que a eficiência da contenção deveria estar ligada ao risco 

estimado. Do ponto de vista prático, foi a partir da Conferência de Asilomar que se 

originaram as normas de biossegurança do National Institute of Health (NIH), dos EUA. 

Seu mérito, portanto, foi o de alertar a comunidade científica, principalmente quanto às 

questões de biossegurança inerentes à tecnologia de DNA recombinante. A partir de 

então, a maioria dos países centrais viu-se diante da necessidade de estabelecer 

legislações e regulamentações para as atividades que envolvessem a engenharia 

genética.  

Na década de 1980, a Organização Mundial de Saúde conceituou a 

biossegurança como práticas de prevenção para o trabalho em laboratório com agentes 
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patogênicos, e, além disto, classificou os riscos como biológicos, químicos, físicos, 

radioativos e ergonômicos. Na década seguinte, observou-se a inclusão de temas como 

ética em pesquisa, meio ambiente, animais e processos envolvendo tecnologia de DNA 

recombinante em programas de biossegurança.  

No Brasil, desde a instituição das escolas médicas e da ciência experimental, no 

século XIX, vêm sendo elaboradas noções sobre os benefícios e riscos inerentes à 

realização do trabalho científico, em especial nos ambientes laboratoriais. No entanto, a 

biossegurança no país só se estruturou, como área específica, nas décadas de 1970 e 

1980, em decorrência do grande número de relatos de graves infecções ocorridas em 

laboratórios, e também de uma maior preocupação em relação às consequências que a 

manipulação experimental de animais, plantas e microrganismos poderia trazer ao 

homem e ao meio ambiente.  

Com os constantes avanços tecnológicos na área de engenharia genética e OGMs 

houve a necessidade de uma regulamentação para atividades relacionadas à 

biossegurança. Foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 

para estabelecer normas às atividades que envolvam construção, cultivo, manipulação, 

uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação e descarte 

relacionados a OGMs em todo o território brasileiro. Tais normas, além de tratarem da 

minimização dos riscos em relação aos OGMs, envolvem os organismos não 

geneticamente modificados e suas relações com a promoção de saúde no ambiente de 

trabalho, no meio ambiente e na comunidade. Operacionalmente vinculada ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, a CTNBio é composta por membros titulares e 

suplentes, das áreas humana, animal, vegetal e ambiental.  

Para educar e promover a consciência em biossegurança, membros selecionados 

da CTNBio visitam instituições públicas e privadas uma ou duas vezes ao ano. Durante 

essas visitas, os membros apresentam seminários e discutem, com a equipe técnica das 

instituições, artigos atuais em biossegurança, problemas relacionados à aplicação de 

guias e outros assuntos relevantes.  

Em 19 de fevereiro de 2002, foi criada a Comissão de Biossegurança em Saúde 

(CBS) no âmbito do Ministério da Saúde. A CBS trabalha com o objetivo de definir 

estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações de biossegurança, 

procurando sempre o melhor entendimento entre o Ministério da Saúde e as instituições 

que lidam com o tema. 
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O Laboratório  

 

O laboratório é um ambiente extremamente hostil. Convivem no mesmo espaço 

equipamentos, reagentes, soluções, microrganismos, pessoas, papéis, livros, amostras, 

entre outros elementos. Para que esse sistema funcione de forma adequada e segura, 

torna-se necessário:  

 Disciplina;  

 Respeito às normas e legislações pertinentes;  

 Trabalhar no contexto da qualidade e da Biossegurança;  

 Consciência ética.  

O ambiente laboratorial deve ser entendido como um sistema complexo, onde 

existem interações constantes entre os fatores humanos, ambientais, tecnológicos, 

educacionais e normativos. Essas interações, muitas vezes, favorecem a ocorrência de 

acidentes. Nessa linha, devemos entender os conceitos de perigo, risco e acidente. O 

perigo é uma possibilidade de causar danos; risco é a probabilidade de concretização 

desse perigo e acidente é a concretização desse risco.  

Contenção e infraestrutura laboratorial  

A contenção laboratorial tem como objetivo reduzir a exposição da equipe de 

profissionais que trabalha num laboratório, seja na bancada ou mesmo na limpeza, a 

riscos biológicos, químicos e físicos, como a radiação ionizante.  

Para se definir a contenção necessária, é importante uma análise de risco da 

atividade a ser desenvolvida nesse local, ou seja, quais os agentes químicos, biológicos 

e físicos que serão manipulados. É importante que o profissional conheça a composição 

e os riscos associados a cada material com o qual vai trabalhar, podendo, para tanto, 

consultar o protocolo do experimento a ser realizado, a Ficha de Informação de 

Segurança de Produto Químico (FISPQ) (ABNT/ NBR 14725) e/ou o Manual de 

Biossegurança.  

Segundo o Ministério da Saúde, a contenção pode ser classificada como 

primária, que visa a garantir a proteção do ambiente interno do laboratório e secundária, 

que está relacionada à proteção do ambiente externo e é proporcionada pela combinação 

de infraestrutura laboratorial e práticas operacionais.  

Os equipamentos de proteção são barreiras primárias que visam a proteger o 

profissional (individual) e o ambiente (coletivo). A Norma Regulamentadora n. 6, do 
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Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que o empregador deve adquirir e 

fornecer ao trabalhador equipamentos de proteção individual (EPI), orientando e 

treinando sobre o uso adequado, guarda e conservação, realizando periodicamente a 

higienização e a manutenção, substituindo imediatamente sempre que danificado e 

extraviado.  

Toda vez que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis e 

não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes no trabalho e/ou 

doenças profissionais, o equipamento de proteção individual deve ser utilizado pelo 

profissional como um método de contenção dos riscos.  

Historicamente, os trabalhadores da área da saúde que atuam em hospitais, 

clínicas odontológicas, veterinárias e laboratórios são considerados como categoria 

profissional de alto risco, pois estão frequentemente expostos aos riscos biológicos, 

principalmente quando manuseiam fluidos corpóreos e sangue.  

No caso da barreira secundária, que diz respeito infraestrutura do laboratório, 

uma instalação adequada é aquela que está de acordo com o funcionamento laboratorial 

e com o nível de biossegurança recomendado para os agentes manipulados no local.  

 

Biossegurança e microbiologia 

A preocupação com o desenvolvimento das atividades que geram riscos para a 

saúde é uma preocupação antiga da humanidade. Desde 1665, quando Robert Hooke 

observou que as células eram as menores unidades vivas, a ciência avançou muito na 

investigação dos mecanismos de transmissão de várias doenças. O primeiro cientista a 

observar microrganismos vivos a partir de lentes de aumento foi o alemão Antoni van 

Leewenhoek, que os definiu como animáculos. A partir de então, muito foi discutido e 

pesquisado sobre microrganismos. 

 Florence Nightingale (1863) – redução da infecção hospitalar com medidas de 

higiene e limpeza; 

 Louis Pasteur (1864) – derrubou a teoria da geração espontânea e desenvolveu a 

técnica de pasteurização; 

 Joseph Lister (1867) – tratou ferimentos cirúrgicos com fenol, reduzindo a 

infecção hospitalar; 

 Robert Koch (1876) – demonstrou que uma doença infecciosa é causada por um 

microrganismo específico. 
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Biossegurança e genética 

A evolução do conhecimento científico e tecnológico trouxe grandes avanços 

nas técnicas de engenharia genética e biologia molecular. A aplicação dessas técnicas 

levou ao debate da natureza ética e da biossegurança. A primeira discussão sobre os 

impactos da engenharia genética na sociedade ocorreu na década de 1970, na reunião de 

Asilomar nos Estados Unidos, em que foram suspensos experimentos relacionados com 

alteração de microrganismos em pesquisas de doenças. Desde então, a biossegurança 

tem sido cada vez mais difundida e valorizada. Isso ocorre na medida em que o 

profissional envolvido em atividades que manipulem agentes biológicos, 

microbiológicos, químicos, entre outros, não se limita a prevenção de riscos derivados 

da sua atividade específica.  

Além disso, o meio ambiente circundante e a comunidade onde está localizada a 

instituição devem ser considerados espaços importantes a serem protegidos de ameaças 

e riscos. 

Mecanismo de contenção 

Na biossegurança existem basicamente três mecanismos de contenção de 

ameaças e riscos: 

 Técnicas e práticas de laboratório 

Treinamento e atualização constantes em relação à biossegurança com todos os 

trabalhadores, em especial com aqueles que manipulam agentes infecciosos. Cada 

laboratório deve desenvolver seu próprio material de biossegurança, identificando os 

riscos e procedimentos de como contorná-los de forma a garantir a segurança do 

trabalhador, ambiente e processo. 

 Equipamentos de segurança 

São barreiras primárias que visam proteger o trabalhador e o ambiente 

laboratorial. São os EPIs (óculos, luvas, calçados, jaleco) e EPCs (cabines de segurança 

biológica, chuveiros de descontaminação, extintores de incêndio). Os equipamentos de 

proteção não devem ser inseridos de forma autoritária na rotina de trabalho, pois é 

necessário um tempo para a adaptação, caso contrário esses equipamentos acabarão se 

tornando geradores de acidentes. Os trabalhadores devem receber as orientações para o 
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manuseio adequado dos equipamentos, obedecendo ao prazo de validade determinados 

pelos fabricantes. 

 “Design” do laboratório 

Proporciona uma barreira física capaz de proteger o trabalhador dentro do 

Laboratório, garante confiabilidade dos experimentos, proteção da saúde e meio 

ambiente. A estrutura dependerá dos tipos de agente a serem manipulados e do nível de 

segurança desejado. Todos os que trabalham no laboratório devem fazer esforço 

conjunto para estabelecimento de padrões e normas. 

Exposição ao risco 

O risco é uma condição biológica, química ou física que apresenta potencial para 

causar dano ao trabalhador, produto ou ambiente. Devido à variabilidade da natureza do 

trabalho, as substâncias e materiais manipulados, o risco se modifica. 

Os agentes biológicos constituem-se no mais antigo risco ocupacional que se 

tem notícia. Antes mesmo dos riscos químicos e físicos, o trabalhador já experimentava 

exposição a um grande número de agentes etiológicos. 

À luz da ciência, foram sendo descobertas várias doenças infecciosas e seus 

mecanismos de transmissão. Nos hospitais, medidas preventivas para o bloqueio da 

transmissão de doenças para os pacientes têm sido amplamente estudados.  

Paralelamente estão sendo publicados relatos de transmissão e surtos de 

infecções em trabalhadores da saúde, provando que eles podem transmitir ou adquirir 

doenças em razão do trabalho. 

CTNBio 

A CTNBio é uma instância colegiada multidisciplinar, criada com a finalidade 

de prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao Governo Federal na 

formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança 

relativa a OGM, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e 

pareceres técnicos conclusivos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos 

vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação, 

cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação 
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e descarte de OGM e derivados. Na área dos OGMs muitos projetos e trabalhos 

possuem interface com a legislação ambiental, em especial, o disposto na Lei nº 

6.938/81 e no Anexo da Lei nº 10.165/2000. Para regulamentar a matéria do ponto de 

vista ambiental, foi editada a Resolução nº 305/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), além de Instruções Normativas específicas do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama). Outra legislação que apresenta 

interface com a de biossegurança é a de Agrotóxicos, em especial a Lei nº 7.802/89 e o 

Decreto nº 4.074/2002.  

Em 2003, com a mudança de governo foi encaminhado um Projeto de Lei e em 

24 de março de 2005, que virou a Lei 11.105 de Biossegurança, revogando a Lei no 

8.974, de 5 de janeiro de 1995 e a Medida Provisória no. 2.191-9, de 23 de agosto de 

2001 que regulamentava as atividades da CTNBio. As atividades da CTNBio foram 

suspensas, pois de acordo com o art. 12 o seu funcionamento tem que ser definido com 

a publicação de um decreto regulamentador.  
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Capítulo 2 - Avaliação de riscos 

Os riscos no ambiente laboratorial podem ser classificados em cinco tipos, de 

acordo com a Portaria n0 3.214, do Ministério do Trabalho do Brasil, de 1978. Esta 

Portaria contém uma série de normas regulamentadoras que consolidam a legislação 

trabalhista, relativas à segurança e medicina do trabalho. Encontramos a classificação 

dos riscos na sua Norma Regulamentadora n0 5 (NR-5). 

 

Riscos e seus agentes  

Riscos de acidentes 

Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar 

sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico. São exemplos de risco de acidente: as 

máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo 

físico inadequado, armazenamento inadequado, etc. 

 

Riscos ergonômicos 

Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do 

trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco 

ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotomia, 

repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc. 

 

Riscos físicos 

Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que 

possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, calor, frio, pressão, umidade, 

radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração, etc. 

 

Riscos químicos 

Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos 

que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de 

poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da 

atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da 

pele ou por ingestão. 



11 
 

 

Riscos biológicos 

Consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, 

parasitos, entre outros. 

O controle da infecção é do interesse de todos que frequentam um determinado 

ambiente clínico, sendo, portanto, obrigação coletiva e indistinta a colaboração para que 

essa meta possa ser alcançada. 

A transmissão de agentes infecciosos de uma pessoa para outra requer uma fonte 

de infecção (pessoas ou ambiente); um veículo ou vetor (sangue, saliva, água, restos 

teciduais, instrumentos, equipamentos, ar, etc.) e uma via de transmissão (inalação ou 

inoculação). Desta forma a infecção cruzada pode ocorrer: 

1. dos pacientes para o profissional e equipe auxiliar;  

2. dos profissionais e equipe auxiliar para os pacientes;  

3. de um paciente para outro via pessoal ; 

4. via fômites, podendo atingir tanto os pacientes, quanto o pessoal de serviço.  

 

Diversas características dos agentes microbiológicos, como grau de 

patogenicidade, poder de invasão, resistência a processos de esterilização, virulência e 

capacidade mutagênica devem ser conhecidos antes de serem manipulados, para que se 

tomem precauções básicas, minimizando as situações de risco que ocorrem 

frequentemente. 

A infecção acidental por Tripanossoma Cruzi é um exemplo concreto dos riscos. 

Já foram relatados 45 casos de infecção acidental desse agente, distribuídos em 

universidades e centros de pesquisa em diferentes países. 

A penetração e consequente infecção acidental por microrganismos pode se dar 

por 4 vias: 

 via aérea: ocorre devido à propagação de aerossóis*, podendo contaminar um grupo 

grande de pessoas; 

*Os aerossóis são micropartículas sólidas ou líquidas que podem permanecer em suspensão por várias horas. São formados pelo 
uso incorreto de equipamentos como centrífugas, homogeneizadores, misturadores e agitadores. Outra causa da formação de 
aerossóis é a realização de alguns procedimentos como agitação em alta velocidade de materiais biológicos infecciosos; remoção 
de meio de cultura líquido com seringa e agulha de um frasco contendo material infeccioso; o descarte da última gota de fluidos 
contaminados de uma pipeta; o ato de destampar um frasco de cultivo ou de suspensão de líquidos após agitá-lo, entre outros. 
Para evitar a formação destes, é necessário esperar um tempo para abrir frascos após a agitação e homogeneização, além de 
evitar que a pipeta ou seringa espirre.Identifique e sinalize os frascos contendo agentes biológicos patogênicos manipulados em 
seu laboratório.  
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 via cutânea: por picada de agulha ou outros instrumentos perfurocortantes 

contaminados, além da penetração por ferimentos; 

 via oral: o ato de pipetar com a boca, fumar ou fazer refeições no laboratório e a 

falta de higiene pessoal são as principais causas dessa via de penetração; 

 via ocular: a contaminação da mucosa conjuntiva ocorre por lançamento de 

gotículas ou aerossóis de material infectante nos olhos, podendo ocorrer também por 

meio do contato dos olhos com as oculares de aparelhos ópticos. 

Existem algumas informações a respeito dos agentes manipulados que deverão 

ser considerados durante uma avaliação de risco e que norteiam a classificação dos 

agentes etiológicos humanos e animais quanto ao risco. As principais são:  

 Virulência; 

 Modos de transmissão; 

 Estabilidade do agente; 

 Concentração e volume; 

 Origem do material potencialmente infeccioso; 

 Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes; 

 Disponibilidade de tratamento eficaz; 

 Possibilidade de formação de aerossóis; 

 Endemicidade; 

 Alteração gênica; 

 Espécie do animal envolvido no ensaio; 

 Via de inoculação, dentre outras. 

 

Classificação de Risco 

 No Brasil, em 1995, com a formação da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança, em cumprimento da Lei n° 8.974 e do decreto n° 1.752, do Ministério 

de Ciência e Tecnologia, surgem uma série de instruções normativas, para o 

gerenciamento e normatização do trabalho com engenharia genética e a liberação no 

ambiente de OGMs em todo o território brasileiro. Dentre elas está a Instrução 

Normativa nº 7, de julho de 1997, que estabelece normas para o trabalho em contenção 

com organismos geneticamente modificados e, apresenta, em seu anexo, a classificação 

de agentes etiológicos humanos e animais com base no risco apresentado. Esta instrução 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao_de_riscos.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao_de_riscos.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao-de-risco.htm##
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao-de-risco.htm##
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agrupa os microrganismos em classes de 1 a 4, sendo a classe 1 a de menor risco e a 

classe 4 a de maior risco. 

 Nas “Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material Biológico” 

2004 (Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 

Série A. Normas e Manuais Técnicos, Brasília – DF), apresentam-se as normas de 

Biossegurança laboratorial para manipulação de agentes patogênicos, e a classificação 

dos agentes biológicos atualizada.  

Conforme este documento, os agentes biológicos humanos e animais são 

divididos em classes, de acordo com critérios de patogenicidade, alteração genética ou 

recombinação gênica; estabilidade; virulência; modo de transmissão; endemicidade; 

consequências epidemiológicas; e disponibilidade de medidas profiláticas e de 

tratamento eficaz. 

 

Classe de risco 1 

O risco individual e para a comunidade é ausente ou muito baixo, ou seja, são 

agentes biológicos que têm baixa probabilidade de provocar infecções no homem ou em 

animais. Exemplos: Bacillus subtilis. 

 

Classe de risco 2  

O risco individual é moderado e para a comunidade é baixo. São agentes 

biológicos que podem provocar infecções, porém, dispõe-se de medidas terapêuticas e 

profiláticas eficientes, sendo o risco de propagação limitado. Exemplos: Vírus da Febre 

Amarela e Schistosoma mansoni. 

 

Classe de risco 3  

O risco individual é alto e para a comunidade é limitado. O patógeno pode 

provocar infecções no homem e nos animais graves, podendo se propagar de indivíduo 

para indivíduo, porém existem medidas terapêuticas e de profilaxia. Exemplos: Vírus da 

Encefalite Equina Venezuelana e Mycobacterium tuberculosis. 

 

Classe de risco 4  

O risco individual e para a comunidade é elevado. São agentes biológicos que 

representam sério risco para o homem e para os animais, sendo altamente patogênicos, 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao-de-risco.htm##
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de fácil propagação, não existindo medidas profiláticas ou terapêuticas. Exemplos: 

Vírus Marburg e Vírus Ebola. Alguns exemplos são exibidos na tabela 1. 
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Nível de segurança 1 

É o nível de contenção laboratorial que se aplica aos laboratórios de ensino 

básico, onde são manipulados os microrganismos pertencentes a classe de risco 1. Não é 

requerida nenhuma característica de desenho, além de um bom planejamento espacial e 

funcional e a adoção de boas práticas laboratoriais. 

O laboratório não está separado das demais dependências da edificação. O 

trabalho é conduzido, em geral, em bancada, com adoção das boas práticas laboratoriais 

(BPL). Equipamentos específicos de proteção ou características especiais de construção 

não são geralmente usados ou exigidos. O pessoal do laboratório deve ter treinamento 

específico nos procedimentos realizados no laboratório e devem ser supervisionados por 

um profissional treinado em Biossegurança e com conhecimentos específicos da área. 

São recomendados os seguintes critérios para área física:  

 Identificação do nível de Biossegurança e dos microrganismos;  

 Separação do laboratório do acesso público;  

 Laboratório com acesso controlado;  

 Local para armazenar EPIs de uso exclusivo no laboratório;  

 Paredes, tetos e pisos, impermeáveis e resistentes à desinfecção;  

 Autoclave próxima ao laboratório, para maiores.  

 

Nível de segurança 2 

Diz respeito ao laboratório em contenção, onde são manipulados 

microrganismos da classe de risco 2. Se aplica aos laboratórios clínicos ou hospitalares 

de níveis primários de diagnóstico, sendo necessário, além da adoção das boas práticas, 

o uso de barreiras físicas primárias (cabine de segurança biológica e equipamentos de 

proteção individual) e secundárias (desenho e organização do laboratório). 

 É adequado ao trabalho que envolva agentes de risco moderado para as pessoais 

e para o meio ambiente, classificados como microrganismos da classe de risco 2. Além 

dos critérios relacionados no risco 1, são recomendados também:  

 Lavatório para as mãos próximo à entrada do laboratório;  

 Torneira com acionamento sem uso das mãos;  

 Sistema central de ventilação;  

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao_de_riscos.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/nb1.html##
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/epc.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/csb.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/epi.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/epi.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao_de_riscos.html
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 Janelas vedadas;  

 Antecâmara;  

 Sistema de geração de emergência elétrica;  

 Cabine de segurança biológica.  

 

Nível de segurança 3 

É destinado ao trabalho com microrganismos da classe de risco 3 ou para 

manipulação de grandes volumes e altas concentrações de microrganismos da classe de 

risco 2 ou seja, com microrganismos que acarretam elevado risco individual e baixo 

risco para a comunidade. Para este nível de contenção são requeridos além dos itens 

referidos no nível 2, desenho e construção laboratoriais especiais. Deve ser mantido 

controle rígido quanto à operação, inspeção e manutenção das instalações e 

equipamentos e o pessoal técnico deve receber treinamento específico sobre 

procedimentos de segurança para a manipulação destes microrganismos. 

  É aplicável para laboratórios clínicos, de diagnóstico, ensino e pesquisa ou de 

produção onde o trabalho com agentes exóticos possa causar doenças sérias ou 

potencialmente fatais como resultado de exposição por inalação. A equipe profissional 

deve possuir treinamento específico no manejo de agentes patogênicos, potencialmente 

letais, devendo ser supervisionados por profissional altamente capacitado e que possua 

vasta experiência com estes agentes. 

Esse nível de contenção exige a intensificação dos programas de boas práticas 

laboratoriais e de segurança, além da existência obrigatória de dispositivos de segurança 

e do uso, igualmente obrigatório, de cabine de segurança biológica. Os trabalhadores 

devem usar roupas de proteção específicas para esta área e equipamentos de proteção 

individual. 

 

Nível de segurança 4 

     O nível de Biossegurança 4, ou laboratório de contenção máxima, destina-se a 

manipulação de microrganismos da classe de risco 4, onde há o mais alto nível de 

contenção, além de representar uma unidade geográfica e funcionalmente independente 

de outras áreas. Esses laboratórios requerem, além dos requisitos físicos e operacionais 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/epi.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/epi.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/nb4.html
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dos níveis de contenção 1, 2 e 3, barreiras de contenção (instalações, desenho 

equipamentos de proteção) e procedimentos especiais de segurança.  

Recomenda-se que os laboratórios de nível de Biossegurança 4, ou de contenção 

máxima, só funcionem sob o controle direto das autoridades sanitárias, além disso, dada 

a grande complexidade do trabalho, a equipe do laboratório deverá ter um treinamento 

específico e completo direcionado para a manipulação de agentes infecciosos 

extremamente perigosos e deverá ser capaz de entender as funções da contenção 

primária e secundária, das práticas padrões específicas, do equipamento de contenção e 

das características do planejamento do laboratório. É necessário a elaboração de um 

manual de trabalho pormenorizado; este deve ser testado previamente através de 

exercícios de treinamento. 

O nível de Biossegurança 4 é indicado para o trabalho que envolva agentes 

exóticos e perigosos que exponham o indivíduo a um alto risco de contaminação de 

infecções que podem ser fatais, além de apresentarem um potencial relevado de 

transmissão por aerossóis, classificados como microrganismos da classe de risco 4. 

Os trabalhadores devem ser supervisionados por profissionais altamente 

competentes, treinados e com vasta experiência no manuseio dos agentes manuseados, 

além dos procedimentos de segurança específicos. 

O acesso ao laboratório deve ser rigorosamente controlado por sistemas 

automatizados. A instalação laboratorial deve estar localizada em uma edificação 

separada ou em uma área controlada dentro do edifício, que seja totalmente isolada de 

todas as outras. Um manual de operações específico para as instalações deve ser 

preparado ou adotado. 

O trabalho deve ser executado exclusivamente dentro de cabines de segurança 

biológica Classe III ou dentro de cabines de segurança biológica da Classe II associadas 

ao uso de roupas de proteção com pressão positiva, ventiladas por sistema de suporte de 

vida. O laboratório do nível de Biossegurança 4 deve possuir características específicas 

quanto ao projeto e a engenharia para prevenção da disseminação de microrganismos no 

meio ambiente 

 

 

 

 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/classificacao_de_riscos.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/csb.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/csb.html
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Métodos de controle de agente de risco 

Os elementos básicos para contenção de agentes de risco: 

 

Boas práticas de laboratório - BPL 

 Observância de práticas e técnicas microbiológicas padronizadas. 

 Conhecimento prévio dos riscos. 

 Treinamento de segurança apropriado. 

 Manual de biossegurança (identificação dos riscos, especificação das práticas, 

procedimentos para eliminação de riscos). 

Recomendações gerais 

 Nunca pipete com a boca, nem mesmo água destilada. Use dispositivos de 

pipetagem mecânica. 

 Não coma, beba, fume, masque chiclete ou utilize cosméticos no laboratório. 

 Evite o hábito de levar as mãos à boca, nariz, olhos, rosto ou cabelo, no 

laboratório. 

 Lave as mãos antes de iniciar o trabalho e após a manipulação de agentes 

químicos, material infeccioso, mesmo que tenha usado luvas de proteção, bem 

como antes de deixar o laboratório. 

 Objetos de uso pessoal não devem ser guardados no laboratório. 

 Utilize jalecos ou outro tipo de uniforme protetor, de algodão, apenas dentro do 

laboratório. Não utilize essa roupa fora do laboratório. 

 Não devem ser utilizadas sandálias ou sapatos abertos no laboratório. 

 Utilize luvas quando manusear material infeccioso. 

 Não devem ser usados jóias ou outros adornos nas mãos, porque podem impedir 

uma boa limpeza das mesmas. 

 Mantenha a porta do laboratório fechada. Restrinja e controle o acesso do 

mesmo. 

 Não mantenha plantas, bolsas, roupas ou qualquer outro objeto não relacionado 

com o trabalho dentro do laboratório. 

 Use cabine de segurança biológica para manusear material infeccioso ou 

materiais que necessitem de proteção contra contaminação. 
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 Utilize dispositivos de contenção ou minimize as atividades produtoras de 

aerossóis, tais como operações com grandes volumes de culturas ou soluções 

concentradas. 

 Essas atividades incluem: centrifugação (utilize sempre copos de segurança), 

misturadores tipo Vortex (use tubos com tampa), homogeneizadores (use 

homogeneizadores de segurança com copo metálico), sonicagem, trituração, 

recipientes abertos de material infeccioso, frascos contendo culturas, inoculação 

de animais, culturas de material infeccioso e manejo de animais. 

 Qualquer pessoa com corte recente, com lesão na pele ou com ferida aberta 

(mesmo uma extração de dente), devem abster-se de trabalhar com patógenos 

humanos. 

 Coloque as cabines de segurança biológica em áreas de pouco trânsito no 

laboratório, minimize as atividades que provoquem turbulência de ar dentro ou 

nas proximidades da cabine. 

 As cabines de segurança biológica não devem ser usadas em experimentos que 

envolvam produtos tóxicos ou compostos carcinogênicos. Neste caso utilizam-se 

capelas químicas. 

 Descontamine todas as superfícies de trabalho diariamente e quando houver 

respingos ou derramamentos. Observe o processo de desinfecção específico para 

escolha e utilização do agente desinfetante adequado. 

 Coloque todo o material com contaminação biológica em recipientes com tampa 

e a prova de vazamento, antes de removê-los do laboratório para autoclavagem. 

 Descontamine por autoclavagem ou por desinfecção química, todo o material 

com contaminação biológica, como: vidraria, caixas de animais, equipamentos 

de laboratório, etc..., seguindo as recomendações para descarte desses materiais. 

 Descontamine todo equipamento antes de qualquer serviço de manutenção. 

 Cuidados especiais devem ser tomados com agulhas e seringas. Use-as somente 

quando não houver métodos alternativos. 

 Seringas com agulhas ao serem descartadas devem ser depositadas em 

recipientes rígidos, a prova de vazamento e embalados como lixo patológico. 

 Vidraria quebrada e pipetas descartáveis, após descontaminação, devem ser 

colocadas em caixa com paredes rígidas rotulada “vidro quebrado” e descartada 

como lixo geral. 
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 Saiba a localização do mais próximo lava olhos, chuveiro de segurança e 

extintor de incêndio. Saiba como usá-los. 

 Mantenha preso em local seguro todos os cilindros de gás, fora da área do 

laboratório e longe do fogo. 

 Zele pela limpeza e manutenção de seu laboratório, cumprindo o programa de 

limpeza e manutenção estabelecido para cada área, equipamento e superfície. 

 Todo novo funcionário ou estagiário deve ter treinamento e orientação específica 

sobre boas práticas laboratoriais e princípios de biossegurança aplicados ao 

trabalho que irá desenvolver. 

 Qualquer acidente deve ser imediatamente comunicado à chefia do laboratório, 

registrado em formulário específico e encaminhado para acompanhamento junto 

a Comissão de Biossegurança da Instituição. 

 Fique atento à qualquer alteração no seu quadro de saúde e dos funcionários sob 

sua responsabilidade, tais como: gripes, alergias, diarreias, dores de cabeça, 

enxaquecas, tonturas, mal estar em geral, etc... E notifique imediatamente à 

chefia do laboratório. 

 

Barreiras 

Barreiras primárias 

 

Equipamento de proteção individual – EPI 

São empregados para proteger o pessoal da área de saúde do contato com 

agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor excessivo, fogo e outros perigos. A 

roupa e o equipamento servem também para evitar a contaminação do material em 

experimento ou em produção. São exemplos: 

 

Luvas 

As luvas são usadas como barreira de proteção prevenindo contra contaminação das 

mãos ao manipular material contaminado, reduzindo a probabilidade de que 

microrganismos presentes nas mãos sejam transmitidos durante procedimentos. O uso 

de luvas não substitui a necessidade da LAVAGEM DAS MÃOS porque elas podem ter 

pequenos orifícios aparentes ou danificar-se durante o uso, podendo contaminar as mãos 

quando removidas. 
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- Usar luvas de látex SEMPRE que houver CHANCE DE CONTATO com sangue, 

fluídos do corpo, dejetos, trabalho com microrganismos e animais de laboratório. 

- Usar luvas de PVC para manuseio de citostáticos (mais resistentes, porém menos 

sensibilidade). 

- Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho SEMPRE usando luvas. 

- NÃO usar luvas fora da área de trabalho, NÃO abrir portas, NÃO atender telefone. 

- Luvas (de borracha) usadas para limpeza devem permanecer 12 horas em solução de 

Hipoclorito de Sódio a 0,1% (1g/l de cloro livre = 1000 ppm). Verificar a integridade 

das luvas após a desinfecção. 

- NUNCA reutilizar as luvas, DESCARTÁ-LAS de forma segura. 

 

Jaleco 

Os vários tipos de jalecos são usados para fornecer uma barreira de proteção e 

reduzir a oportunidade de transmissão de microrganismos. Previnem a contaminação 

das roupas do pessoal, protegendo a pele da exposição a sangue e fluidos corpóreos, 

salpicos e derramamentos de material infectado. 

- São de uso constante nos laboratórios e constituem uma proteção para o profissional. 

- Devem sempre ser de mangas longas, confeccionados em algodão ou fibra sintética 

(não inflamável). 

- Os descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis. 

- Uso de jaleco é permitido somente nas áreas de trabalho. nunca em refeitórios, 

escritórios, bibliotecas, ônibus,etc. 

- Jalecos NUNCA devem ser colocados no armário onde são guardados objetos 

pessoais. 

- Devem ser descontaminados antes de serem lavados. 

 

Outros equipamentos 

- Óculos de Proteção e Protetor Facial (protege contra salpicos, borrifos, gotas, 

impacto). 

- Máscara (tecido, fibra sintética descartável, com filtro HEPA, filtros para gases, pó, 

etc.). 

- Avental impermeável. 

- Uniforme de algodão, composto de calça e blusa. 

- Luvas de borracha, amianto, couro, algodão e descartáveis. 
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- Dispositivos de pipetagem (borracha peras, pipetadores automáticos, etc.). 

 

Equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) 

São equipamentos que possibilitam a proteção do pessoal do laboratório, do 

meio ambiente e da pesquisa desenvolvida. São exemplos: 

 

Cabines de segurança 

As Cabines de Segurança Biológica constituem o principal meio de contensão e 

são usadas como barreiras primárias para evitar a fuga de aerossóis para o ambiente. Há 

três tipos de cabines de segurança biológica: 

Classe I 

Classe II – A, B1, B2, B3. 

Classe III 

 

Fluxo laminar de ar 

Massa de ar dentro de uma área confinada movendo-se com velocidade uniforme 

ao longo de linhas paralelas. 

 

Capela química nb 

Cabine construída de forma aerodinâmica cujo fluxo de ar ambiental não causa 

turbulências e correntes, assim reduzindo o perigo de inalação e contaminação do 

operador e ambiente. 

 

Chuveiro de emergência 

Chuveiro de aproximadamente 30 cm de diâmetro, acionado por alavancas de 

mão, cotovelos ou joelhos. Deve estar localizado em local de fácil acesso. 

 

Lava olhos 

Dispositivo formado por dois pequenos chuveiros de média pressão, acoplados a 

uma bacia metálica, cujo ângulo permite direcionamento correto do jato de água. Pode 

fazer parte do chuveiro de emergência ou ser do tipo frasco de lavagem ocular. 
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Manta ou cobertor 

Confeccionado em lã ou algodão grosso, não podendo ter fibras sintéticas. 

Utilizado para abafar ou envolver vítima de incêndio. 

 

Vaso de areia 

Também chamado de balde de areia, é utilizado sobre derramamento de álcalis 

para neutralizá-lo. 

 

Extintor de incêndio a base de água 

Utiliza o CO2 como propulsor. É usado em papel, tecido e madeira. Não usar em 

eletricidade, líquidos inflamáveis, metais em ignição. 

 

Extintor de incêndio de CO2 em pó 

Utiliza o CO2 em pó como base. A força de seu jato é capaz de disseminar os 

materiais incendiados. É usado em líquidos e gases inflamáveis, fogo de origem elétrica. 

Não usar em metais alcalinos e papel. 

 

Extintor de incêndio de pó seco 

Usado em líquidos e gases inflamáveis, metais do grupo dos álcalis, fogo de 

origem elétrica. 

 

Extintor de incêndio de espuma 

Usado para líquidos inflamáveis. Não usar para fogo causado por eletricidade. 

 

Extintor de incêndio de bcf 

Utiliza o bromoclorodifluorometano. É usado em líquidos inflamáveis, incêndio 

de origem elétrica. O ambiente precisa ser cuidadosamente ventilado após seu uso. 

 

Mangueira de incêndio 

Modelo padrão, comprimento e localização são fornecidos pelo Corpo de 

Bombeiros. 
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Rotulagem de produtos químicos 

 

Diagrama de Hommel 

Existem diversas simbologias utilizadas para indicar a periculosidade de 

substâncias  químicas. Um sistema interessante, empregado sobretudo nos EUA, 

pela National Fire Protection Association(NFPA), é o conhecido Diamante (ou 

diagrama) de Hommel (também conhecido pelo código NFPA 704). 

O diagrama consiste em um losango maior subdividido em quatro losangos 

maiores. Os losangos azul, vermelho e amarelo, devem ser preenchidos com números de 

0 a 4 para indicar os riscos à saúde, a inflamabilidade e reatividade da substância, 

respectivamente. O losango branco é utilizado para indicar riscos específicos, por meio 

de símbolos convencionais. 

É uma simbologia bastante aplicada em vários países, no entanto sem 

obrigatoriedade. Diferentemente das placas de identificação, o diamante de Hommel 

não informa qual é a substância, mas qualifica e quantifica os riscos envolvendo o 

produto químico em questão. 
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A relação entre os números e os riscos em cada caso é mostrada pela legenda a 

seguir: 

 

Inflamabilidade:  

4 - Abaixo de 23ºC 

3 - Abaixo de 38ºC 

2 - Abaixo de 93ºC 

1 - Acima de 93ºC 

0 - Não queima 

 

Reatividade: 

4 - Pode explodir 

3 - Pode explodir com choque mecânico 

ou calor 

2 - Reação química violenta 

1 - Instável se aquecido 

0 – Estável 

 

Riscos à Saúde 

4 - Letal 

3 - Muito Perigoso 

2 - Perigoso 

1 - Risco Leve 

0 - Material Normal 

 

Riscos Específicos: 

ACID –Ácido 

ALK –Álcali 

COR –Corrosivo 

OXI –Oxidante 

NOC –Nocivo 

TOX –Tóxico 

W - Não misture com água 

  

 



26 
 

Abaixo, o exemplo de preenchimento do diagrama para o etanol: 
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Capítulo 3 - Mapas de Riscos  

Problemas crônicos exigem soluções inovadoras. O Mapa de Riscos surgiu num 

cenário de índices de acidentes de trabalho persistentemente elevados, de grandes 

perdas humanas e econômicas, como uma tentativa inédita no Brasil de envolver 

trabalhadores e empregadores nesta problemática. 

 

Implantação do mapa de riscos 

Conforme a Portaria nº 05, de 17 de agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, a elaboração do Mapa de Riscos é obrigatória para empresas com grau de 

risco e número de empregados que exijam a constituição de uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes. 

O Mapa de Riscos é a representação gráfica dos riscos de acidentes nos diversos 

locais de trabalho, inerentes ou não ao processo produtivo, devendo ser afixado em 

locais acessíveis e de fácil visualização no ambiente de trabalho, com a finalidade de 

informar e orientar todos os que ali atuam e outros que, eventualmente, transitem pelo 

local. 

No Mapa de Riscos, os círculos de cores e tamanhos diferentes mostram os 

locais e os fatores que podem gerar situações de perigo em função da presença de 

agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

De acordo com a Portaria nº 25, o Mapa de Riscos deve ser elaborado pela 

CIPA, com a participação dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo e com a 

orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) do estabelecimento, quando houver. É considerada indispensável à 

colaboração das pessoas expostas ao risco. 

O mapeamento possibilita o desenvolvimento de uma atitude mais cautelosa por 

parte dos trabalhadores diante dos perigos identificados e graficamente sinalizados. 

Desse modo, contribui com a eliminação e/ou controle dos riscos detectados. 

Considerado uma das primeiras medidas não paternalistas nesta área, o Mapa de 

Risco é um modelo participativo dotado de soluções práticas que visam eliminação e/ou 

controle de riscos e a melhoria do ambiente e das condições de trabalho. A adoção desta 

medida favorece trabalhadores (com a proteção da vida, da saúde e da capacidade 

profissional) e empregadores (com a redução do absenteísmo, aumento da 
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produtividade). Ganha também o País, com a redução de gastos do sistema 

previdenciário em virtude da aposentadoria precoce por invalidez, por exemplo. 

 

Legislação brasileira 

A elaboração de Mapas de Riscos está mencionada na alínea “a”, do item 5.16 

da NR 05, com redação dada pela Portaria nº 25 de 29/12/1994: “identificar os riscos do 

processo de trabalho, e elaborar o MAPA DE RISCOS, com a participação do maior 

numero de servidores, com assessoria do SESMT, onde houver”. 

 

Objetivos do mapa de riscos 

Dentre os objetivos do Mapa de Riscos estão: 

a) reunir informações suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico da situação 

de segurança e saúde no trabalho do estabelecimento; 

b) possibilitar a troca e divulgação de informações entre os servidores, bem como 

estimular sua participação nas atividades de prevenção. 

 

Etapas de elaboração 

a) conhecer o processo de trabalho no local analisado: 

- os servidores: número, sexo, idade, treinamentos profissionais e de segurança e saúde, 

jornada de trabalho; 

- os instrumentos e materiais de trabalho; 

- as atividades exercidas; 

- o ambiente. 

b) identificar os riscos existentes no local analisado; 

c) identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia: 

- medidas de proteção coletiva; 

- medidas de organização do trabalho; 

- medidas de proteção individual; 

- medidas de higiene e conforto: banheiro, lavatórios, vestiários, armários, bebedouro, 

refeitório, área de lazer, etc. 

d) identificar os indicadores de saúde: 

- queixas mais frequentes e comuns entre os servidores expostos aos mesmos riscos; 

- acidentes de trabalho ocorridos; 

- doenças profissionais diagnosticadas; 
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- causas mais frequentes de ausência ao trabalho. 

e) Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local; 

f) Elaborar o Mapa de Riscos, sobre o layout do órgão, indicando através de círculos: 

- o grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada; 

- o número de trabalhadores expostos ao risco; 

- a especificação do agente (por exemplo: químico – sílica, hexano, ácido clorídrico; ou 

ergonômico – repetitividade, ritmo excessivo); 

- a intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve ser 

representada por tamanhos proporcionalmente diferentes dos círculos. 

 

Disposições 

Após discussão e aprovação pela CIPA, o Mapa de Riscos, deverá ser afixado 

em cada local analisado, de forma claramente visível e de fácil acesso para os 

servidores. A falta de elaboração e de afixação do Mapa de Riscos, nos locais de 

trabalho, pode implicar em multas de valor elevado. 

 

Classificação dos riscos ambientais 

Os agentes que causam riscos à saúde dos trabalhadores e que costumam estar 

presente nos locais de trabalho são agrupados em cinco tipos: 

- agentes físicos; 

- agentes químicos; 

- agentes biológicos; 

- agentes ergonômicos; 

- agentes de acidentes. 

Cada um desses tipos de agentes é responsável por diferentes riscos ambientais 

que podem provocar danos à saúde ocupacional dos servidores. Para elaboração do 

mapa de riscos, consideram-se os riscos ambientais os seguintes: 

 

Grupo I – agentes físicos 

 

São considerados agentes físicos as diversas formas de energia a que possam 

estar expostos os trabalhadores, tais como: ruídos, vibração, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como, o 

infra-som e o ultra-som. 
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· Riscos à saúde 

 Ruídos: provocam cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição 

(surdez temporária, surdez definitiva e trauma acústico), aumento da pressão 

arterial, problemas no aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto. 

 Vibrações: cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do 

movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos 

moles, lesões circulatórias. 

 Calor ou frio extremos: taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, 

fadiga térmica, prostração térmica, choque térmico, perturbação das funções 

digestivas, hipertensão. 

 Radiações ionizantes: alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais, 

acidentes do trabalho. 

 Radiações não ionizantes: queimaduras, lesões na pele, nos olhos e em outros 

órgãos. É muito importante saber que a presença de produtos ou agentes no local 

de trabalho como, por exemplo, radiações infravermelhas, presentes em 

operações de fornos, de solda oxiacetilênica; ultravioleta, produzida pela solda 

elétrica; de raios laser podem causar ou agravar problemas visuais (ex. catarata, 

queimaduras, lesões na pele, etc.). Mas isto não quer dizer que, 

obrigatoriamente, existe perigo para a saúde, pois depende da combinação de 

muitas condições como a natureza do produto, a sua concentração, o tempo e a 

intensidade que a pessoa fica exposta a eles, por exemplo. 

 Umidade: doenças do aparelho respiratório, da pele e circulatórias, e 

traumatismos por quedas. 

 Pressões anormais: embolia traumática pelo ar, embriaguez das profundidades, 

intoxicação por oxigênio e gás carbônico, doença descompressiva. 

 

Grupo II – Agentes químicos 

 

São considerados agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, 

névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, 

possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. 
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Os principais tipos de agentes químicos que atuam sobre o organismo humano, 

causando problemas de saúde, são: gases, vapores e névoas; aerodispersóides (poeiras e 

fumos metálicos). 

 Aerodispersóides: ficam em suspensão no ar em ambientes de trabalho, podem 

ser poeiras minerais, vegetais, alcalinas, incômodas ou fumos metálicos: 

 Poeiras minerais: provêm de diversos minerais, como sílica, asbesto, carvão 

mineral, e provocam silicose (quartzo), asbestose (asbesto), pneumoconioses 

(ex.: carvão mineral, minerais em geral). 

 Poeiras vegetais: são produzidas pelo tratamento industrial, por exemplo, de 

bagaço de cana de açúcar e de algodão, que causam bagaçose e bissinose, 

respectivamente. 

 Poeiras alcalinas: provêm em especial do calcário, causando doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisema pulmonar. 

 Poeiras incômodas: podem interagir com outros agentes agressivos presentes no 

ambiente de trabalho, tornando-os mais nocivos à saúde. 

 Fumos metálicos: provenientes do uso industrial de metais, como chumbo, 

manganês, ferro, etc., causando doença pulmonar obstrutiva crônica, febre de 

fumos metálicos, intoxicações específicas, de acordo com o metal. 

 

Riscos à saúde  

Os gases, vapores e névoas podem provocar efeitos irritantes, asfixiantes ou 

anestésicos: 

 Efeitos irritantes: são causados, por exemplo, por ácido clorídrico, ácido 

sulfúrico, amônia, soda cáustica, cloro, que provocam irritação das vias aéreas 

superiores. 

 Efeitos asfixiantes: gases como hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano, acetileno, 

dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros causam dor de cabeça, 

náuseas, sonolência, convulsões, coma e até morte. 

 Efeitos anestésicos: a maioria dos solventes orgânicos assim como o butano, 

propano, aldeídos, acetona, cloreto de carbono, benzeno, xileno, álcoois, 

tolueno, tem ação depressiva sobre o sistema nervoso central, provocando danos 

aos diversos órgãos. O benzeno especialmente é responsável por danos ao 

sistema formador do sangue. 
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Grupo III - Agentes biológicos 

 

São considerados agentes biológicos os bacilos, bactérias, fungos, protozoários, 

parasitas, vírus, entre outros. Os riscos biológicos surgem do contato de certos 

microrganismos e animais peçonhentos com o homem em seu local de trabalho. Assim 

pode haver exposição a animais peçonhentos como cobras e escorpiões, bem como as 

aranhas, insetos e ofídios peçonhentos. 

 

Riscos à saúde 

Podem causar as seguintes doenças: Tuberculose, intoxicação alimentar, fungos 

(microrganismos causadores de infecções), brucelose, malária, febre amarela. As formas 

de prevenção para esses grupos de agentes biológicos são: vacinação, esterilização, 

higiene pessoal, uso de EPI, ventilação, controle médico e controle de pragas. 

 

Grupo IV - Agentes ergonômicos 

 

São os agentes caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho 

às características psicofisiológicas do trabalhador. Entre os agentes ergonômicos mais 

comuns estão: 

 trabalho físico pesado; 

 posturas incorretas; 

 posições incômodas; 

 repetitividade; 

 monotomia; 

 ritmo excessivo; 

 trabalho em turnos e trabalho noturno; 

 jornada prolongada. 

 

Riscos à saúde 

Trabalho físico pesado, posturas incorretas e posições incômodas: provocam 

cansaço, dores musculares e fraqueza, além de doenças como hipertensão arterial, 
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diabetes, úlceras, moléstias nervosas, alterações no sono, acidentes, problemas de 

coluna, etc. 

Ritmo excessivo, monotonia, trabalho em turnos, jornada prolongada, conflitos, 

excesso de responsabilidade: provocam desconforto, cansaço, ansiedade, doenças no 

aparelho digestivo (gastrite, úlcera), dores musculares, fraqueza, alterações no sono e na 

vida social (com reflexos na saúde e no comportamento), hipertensão arterial, 

taquicardia, cardiopatias (angina, infarto), tenossinovite, diabetes, asmas, doenças 

nervosas, tensão, medo, ansiedade. 

 

Grupo V - Agentes de acidentes (mecânicos) 

 

São arranjos físicos inadequados ou deficientes, máquinas e equipamentos, 

ferramentas defeituosas, inadequadas ou inexistentes, eletricidade, sinalização, perigo 

de incêndio ou explosão, transporte de materiais, edificações, armazenamento 

inadequado, etc. 

Essas deficiências podem abranger um ou mais dos seguintes aspectos:  

 arranjo físico; 

 edificações; 

 sinalizações; 

 instalações elétricas; 

 máquinas e equipamentos sem proteção; 

 equipamento de proteção contra incêndio; 

 ferramentas defeituosas ou inadequadas; 

 EPI inadequado; 

 armazenamento e transporte de materiais; 

 iluminação deficiente. 

 

Riscos à saúde 

 Arranjo físico: quando inadequado ou deficiente, pode causar acidentes e 

desgaste físico excessivo nos servidores. 

 Máquinas sem proteção: podem provocar acidentes graves. 

 Instalações elétricas deficientes: trazem riscos de curto circuito, choque elétrico, 

incêndio, queimaduras, acidentes fatais. 
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 Matéria prima sem especificação e inadequada: acidentes, doenças profissionais, 

queda da qualidade de produção. 

 Ferramentas defeituosas ou inadequadas: acidentes, com repercussão 

principalmente nos membros superiores. 

 Falta de EPI ou EPI inadequado ao risco: acidentes, doenças profissionais. 

 Transporte de materiais, peças, equipamentos sem as devidas precauções: 

acidentes. 

 Edificações com defeitos de construção a exemplo de piso com desníveis, 

escadas com ausência de saídas de emergência, mezaninos sem proteção, 

passagens sem a altura necessária: quedas, acidentes. 

 Falta de sinalização das saídas de emergência, da localização de escadas e rotas 

de fuga, alarmes, de incêndios: falha no atendimento as emergências, acidentes. 

 Armazenamento e manipulação inadequados de inflamáveis e gases, curto 

circuito, sobrecargas de redes elétricas: incêndios, explosões. 

 Armazenamento e transporte de materiais: a obstrução de áreas traz riscos de 

acidentes, de quedas, de incêndio, de explosão etc. 

 Equipamento de proteção contra incêndios: quando deficiente ou insuficiente, 

traz efetivos riscos de incêndios. 

 Sinalização deficiente: falta de uma política de prevenção de acidentes, não 

identificação de equipamentos que oferecem risco, não delimitação de áreas, 

informações de segurança insuficientes etc. comprometem a saúde ocupacional 

dos servidores. 

 

O que é mapa de riscos? 

É a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de 

trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos; e cores. O seu objetivo é 

informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos. É um 

instrumento que pode ajudar a diminuir a ocorrência de acidentes do trabalho; objetivo 

que interessa aos governantes e servidores. 

 

Quem faz? 

O mapa de riscos é feito pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), sendo ela o Agente Mapeador, após ouvir os trabalhadores de todos os setores e 
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com a orientação do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do 

Trabalho - SESMT do órgão. 

 

Planta ou croqui? 

É importante ter uma planta do local, mas se não houver condições de conseguir, 

isto não deverá ser um obstáculo: faz-se um desenho simplificado, um esquema ou 

croqui do local. 

 

Estudo dos tipos de riscos 

A CIPA deve se familiarizar com a tabela abaixo, que classifica os riscos de 

acidentes de trabalho. 

 

Tabela 1 - Riscos Ambientais 
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 Como elaborar? 

Após o estudo dos tipos de risco, deve se dividir o órgão em setores ou 

pavimentos; geralmente isso corresponde às diferentes seções do órgão. Essa divisão 

facilitará a identificação dos riscos de acidentes de trabalho. Em seguida, o grupo 

deverá percorrer as áreas a serem mapeadas com lápis e papel na mão, ouvindo as 

pessoas acerca de situações de riscos de acidentes de trabalho. 

Sobre esse assunto, é importante perguntar aos servidores o que incomoda e 

quanto incomoda, pois isso será importante para se fazer o mapa. Também é preciso 

marcar os locais dos riscos informados em cada área. 

Nesse momento, não se deve ter a preocupação de classificar os riscos. O 

importante é anotar o que existe e marcar o lugar certo. O grau e o tipo de risco serão 

identificados depois. 

 

Avaliação dos riscos para a elaboração do mapa de riscos 

Com as informações anotadas, a CIPA deve fazer uma reunião para examinar 

cada risco identificado na visita ao órgão. Nesta fase, faz-se a classificação dos perigos 

existentes conforme o tipo de agente, de acordo com a Tabela de Riscos Ambientais. 

Também se determina o grau ("tamanho"): pequeno, médio ou grande. 

 

Colocação dos círculos na planta ou croqui 

Depois disso é que se começa a colocar os círculos na planta ou croqui para 

representar os riscos. Os riscos são caracterizados graficamente por cores e círculos. O 

tamanho do círculo representa o grau do risco. E a cor do círculo representa o tipo de 

risco, conforme a mostrado abaixo. 

Figura 1 – Círculos representados graficamente de acordo com o grau do risco 
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Os círculos podem ser desenhados ou colados. O importante é que os tamanhos e 

as cores correspondam aos graus e tipos. Cada círculo deve ser colocado naquela parte 

do mapa que corresponde ao lugar onde existe o problema. 

Caso existam, num mesmo ponto de uma seção, diversos riscos de um só tipo 

por exemplo, riscos físicos: ruído, vibração e calor não é preciso colocar um círculo 

para cada um desses agentes. Basta um círculo apenas neste exemplo, com a cor verde, 

dos riscos físicos, desde que os riscos tenham o mesmo grau de nocividade.  

Uma outra situação é a existência de riscos de tipos diferentes num mesmo 

ponto. Neste caso, divide se o círculo conforme a quantidade de riscos em 2, 3, 4 e até 5 

partes iguais, cada parte com a sua respectiva cor, conforme a figura abaixo (este 

procedimento é chamado decritério de incidência): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Diversos tipos de risco num mesmo ponto 

 

Quando um risco afeta a seção inteira, por exemplo: ruído, uma forma de 

representar isso no mapa é colocá-lo no meio do setor e acrescentar setas nas bordas, 

indicando que aquele problema se espalha pela área toda. Veja como fica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Representação do círculo quando o risco afeta a seção inteira 
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Resultados e localização do mapa de riscos 

Caso se constate a necessidade de orientações ou recomendações nos locais de 

trabalho, as mesmas devem constar no Mapa de Riscos, através de negociação com os 

membros da CIPA e do SESMT. 

O Mapa de Riscos deve ficar em local visível para alertar as pessoas que ali 

trabalham, sobre os riscos de acidentes em cada ponto marcado com os círculos. O 

objetivo final do mapa é conscientizar sobre os riscos e contribuir para eliminá-los, 

reduzi-los ou controlá-los. 

Graficamente, isso significa a eliminação ou diminuição do tamanho/quantidade 

dos círculos. Também podem ser acrescentados novos círculos, por exemplo quando se 

começa um novo processo, se constrói uma nova seção no Órgão ou Entidade ou se 

descobre perigos que não foram encontrados quando se fez o primeiro mapa. 

O mapa, portanto, é dinâmico. Os círculos mudam de tamanho, desaparecem ou 

surgem. Ele deve ser revisado quando houver modificações importantes que alterem a 

representação gráfica (círculos) ou no mínimo de ano em ano, a cada nova gestão da 

CIPA. 

 

O agente mapeador 

O agente mapeador é uma pessoa capacitada para elaborar o Mapeamento dos 

Riscos Ambientais. 

 

São características necessárias do mapeador: 

 observação; 

 percepção; 

 criatividade; 

 visão global; 

 objetividade, poder de síntese; 

 capacidade de comunicação; 

 educação / discrição; 

 bom senso; 

 capacidade de organização; 

 receptividade à segurança; 

 persistência / agente de mudança; 
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 simpatia. 

 

Conhecimentos necessários 

Para sua ação, o mapeador deve possuir conhecimentos básicos sobre o órgão, a 

CIPA, o SESMT (Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), 

segurança patrimonial, bem como sobre aspectos legais do acidente do trabalho. 

 

O órgão 

O mapeador deve conhecer como funcionam os diversos setores do órgão em 

que trabalha (produção, administração, suprimentos etc.), bem como: 

 o histórico da organização; 

 sua política de ação (geral); 

 a organização do trabalho; 

 as normas e procedimentos; 

 as instalações prediais; 

 o organograma administrativo; 

 receptividade à segurança; 

 persistência; 

 simpatia. 

 

CIPA, SESMT e Segurança patrimonial 

O mapeador deve conhecer os membros que compõem a CIPA, SESMT; deve 

também conhecer elementos básicos de segurança patrimonial, como o bombeiro 

(Brigada de Incêndios) e a vigilância. 

 

Aspectos legais do acidente do trabalho 

O agente mapeador deve ter noção de responsabilidade civil e criminal nos 

acidentes do trabalho, de acordo com a legislação. 

 

Apoio técnico 

Cabe ao mapeador, ainda, solicitar apoio de outros profissionais para conhecer 

melhor as atividades desenvolvidas nos diversos setores dos órgãos, tais como: 

- centro de processamento de dados; 
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- departamento jurídico; 

- departamento de recursos humanos (com suas áreas de assistência social, psicologia do 

trabalhador, setor de pessoal, seleção e recrutamento); 

- projeto e desenvolvimento de produtos etc. 

 

Etapas do mapeamento 

São as seguintes as fases do trabalho do agente: 

- levantamento dos riscos; 

- elaboração do Mapa; 

- análise dos riscos; 

- elaboração do relatório; 

- apresentação do trabalho; 

- implantação e acompanhamento; 

- avaliação. 
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Capítulo 4 - Legislação relacionada à biossegurança  

No Brasil, a Biossegurança possui duas vertentes:  

a) legal - que trata das questões envolvendo a manipulação de Organismos 

Geneticamente Modificados (OGMs) e pesquisas com células-tronco embrionárias, e 

que tem uma lei, a de nº11. 105, chamada Lei de Biossegurança, sancionada pelo 

governo brasileiro em 24 de março de 2005.  

b) praticada - aquela desenvolvida, principalmente, nas instituições de saúde e 

laboratórios em geral, que envolve os riscos por agentes químicos, físicos, biológicos, 

ergonômicos e psicossociais, presentes nesses ambientes, que se encontra no contexto 

da segurança ocupacional.  

 

Facilitando a Biossegurança  

O homem é um ser biológico, logo, um produto da natureza. Mas também é um 

ser social, isto é, um produto da cultura, do saber, das suas interrelações.  

O desenvolvimento técnico-científico do nosso tempo, vêm impactando de 

forma acentuada as relações humanas e, nesse sentido, torna-se importante compreender 

alguns conceitos como os de moral, ética, bioética, deontologia, diceologia, Comitês de 

Ética em Pesquisa, Comitês de Ética no Uso de Animais e as relações desses conceitos 

com o direito. A devida compreensão desses conceitos facilitará, sobremaneira, o 

entendimento das relações que envolvem a Biossegurança.  

Normalmente, as palavras moral e ética são utilizadas como sinônimos 

vinculados a um conjunto de regras obrigatórias. Esta confusão ocorre há muitos 

séculos. A própria etimologia destes termos gera confusão, já que ética vem do grego 

ethos que significa modo de ser, e moral tem sua origem do latim, que vem de mores, 

significando costumes. Podemos definir esses termos da seguinte forma: 

 

 MORAL - É um conjunto de normas que regulam o comportamento humano. 

Estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano, ou 

seja, pelo processo de culturalização. A moral é algo pessoal e íntimo.  

 ÉTICA - É o conjunto de valores que orientam o comportamento humano em 

sociedade. O que a caracteriza é a reflexão sobre a ação humana.  

 BIOÉTICA - É uma área do conhecimento interdisciplinar (integração entre as 

disciplinas), cuja finalidade é compreender e resolver questões éticas 
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relacionadas aos avanços tecnológicos da Biologia e da Medicina e questões que 

de alguma forma influenciam as nossas vidas.  

 

A Bioética está apoiada em quatro princípios:  

 Autonomia;  

 Não maleficência;  

 Beneficência;  

 Justiça.  

 

Em junho de 2005, em reunião na sede da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), para ser discutida a Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos, o Brasil teve um importante papel ao propor e 

conseguir a aprovação da inclusão neste documento dos campos, sanitário, social e 

ambiental. Esta declaração foi aprovada por aclamação em outubro de 2005, na 33ª 

sessão da Conferência Geral da Unesco.  

O importante dessa declaração é que a Bioética não fica restrita às ciências da 

saúde, mas a tudo aquilo que de alguma forma tenha implicação sobre as nossas vidas. 

Portanto, entre as questões discutidas na Bioética, temos: aborto, eutanásia, clonagem 

pesquisas com/em humanos, alimentos transgênicos, fertilização in vitro, uso de células-

tronco embrionárias, testes com novos medicamentos, aquecimento global, tratamento e 

disposição de resíduos, entre outros.  

- Deontologia - A palavra deontologia é originária do grego deontos, o que é obrigatório 

e logos, estudo. Com isso, podemos defini-la da seguinte forma: É um tratado de 

deveres e/ou condutas que regem um profissional. O profissional está sujeito a uma 

deontologia específica para o exercício da sua profissão conforme o código de ética da 

sua classe.  

Existem inúmeros códigos de Deontologia, sendo esta codificação da 

responsabilidade de associações ou conselhos profissionais. Normalmente, os códigos 

deontológicos têm por base as grandes declarações universais e esforçam-se por traduzir 

o sentimento ético expresso nestas, adaptando-o, no entanto, às particularidades de cada 

país e de cada grupo profissional. Estes códigos propõem sanções, segundo princípios e 

procedimentos explícitos, para os infratores do mesmo. Alguns códigos não apresentam 

funções normativas, tendo apenas uma função reguladora.  
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- Diceologia - deriva do grego diceo, direitos e logos, estudo. Portanto, podemos defini-

la como um tratado sobre os direitos profissionais de uma determinada classe, à luz do 

seu código de ética.  

 

Legislação Brasileira de Biossegurança  

 

A aprovação da Lei de Biossegurança (lei n. 11.105, de 24 de março de 2005) 

teve como motivação principal pôr fim aos impasses jurídicos sobre a liberação 

comercial dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), também conhecidos 

por transgênicos.  

Apesar do amplo entendimento existente atualmente com a palavra 

biossegurança, como podemos constatar nos diversos artigos publicados, no contexto da 

Lei de Biossegurança vigente no Brasil ela só se aplica aos OGMs como previsto no:  

 Art. 1°. Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 

sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a 

transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 

comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 

geneticamente modificados. OGMs e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo 

ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia a proteção à vida e à 

saúde humana, animal e vegetal e a observância do princípio da precaução para a 

proteção do meio ambiente.  

A Lei de Biossegurança prevê que as demais biotecnologias que não envolvam a 

produção de OGMs e seus derivados, apesar de apresentarem trocas de genes e até a 

possibilidade de certo grau de risco biológico, não são regulados por esse marco legal.  

 

Legislação Federal  

 

Lei nº 2.063, de 6.10.83 – Dispõe sobre multas a serem aplicadas por infrações e 

regulamentação para a execução do serviço de transporte rodoviário de cargas ou 

produtos perigosos e dá outras providências.  

Lei nº 7.802, de 11.7.89 – Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, 

a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final de 
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resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.  

Lei nº 9.605, de 12.2.98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.  

Lei nº 9.795, de 27.4.99 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.  

Decreto nº 26.465, de 10.7.34 – Dispõe que são tutelados ao Estado todos os 

animais existentes no País e determina sanções àquele que em lugar público ou privado, 

aplicar ou fazer aplicar maus tratos aos animais.  

Decreto nº 96.044, de 18.5.88 - Aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.  

Decreto nº 4.074, de 04.1.2002 - Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 

1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, 

a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências.  

Decreto nº 2.519, de 16.3.98 - Promulga a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992.  

Decreto nº 6.514, de 22.7.08 - Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências.  

Decreto Legislativo nº 2, de 3.2.94 - Aprova o texto da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 

14 de junho de 1992.  

Portaria nº 16/Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de 

6.3.95 – Determina a todos os estabelecimentos produtores de medicamentos o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo “Guia de Boas Práticas de Fabricação 

para Indústrias Farmacêuticas”, aprovado na 28ª Assembleia Mundial de Saúde em 

maio de 1975 (WHA, 28.65), conforme o Anexo I da presente Portaria.  

Portaria nº 348/Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, de 

18.8.97 - Determina a todos os estabelecimentos produtores de produtos de Higiene 

Pessoal, Cosméticos e Perfumes, o cumprimento das diretrizes estabelecidas no 
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Regulamento Técnico - Manual de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C) 

para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, conforme o Anexo I da 

presente Portaria.  

Portaria nº 451/ Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 

de 19.9.97 – Aprova os princípios gerais para estabelecimento de “Critérios e Padrões 

Microbiológicos para Alimentos”.  

Portaria Ministério da saúde – GM nº 1.884, de 11.11.94 – Aprova as normas 

para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, a serem observadas nas 

construções novas, nas áreas a serem ampliadas e nas reformas de estabelecimentos já 

existentes.  

Portaria Interministerial nº 482/Ministério da Saúde/ Ministério do 

Trabalho e Emprego, de 16.4.99 - Aprova o regulamento técnico e seus anexos, objeto 

desta Portaria, com disposições sobre os procedimentos de instalações de Unidades de 

Esterilização por óxido de etileno e de suas misturas e seu uso, bem como, de acordo 

com suas competências, estabelece as ações sob as responsabilidades do Ministério da 

Saúde e Ministério do Trabalho e Emprego.  

Resolução da Diretoria Colegiada nº 33/Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária/ Ministério da Saúde, de 19.4.00 – Aprova o Regime Técnico sobre Boas 

Práticas de Manipulação de Medicamentos em Farmácias e Anexos.  

Resolução CNEN nº19, de 17.12.85. NE-6.05 – Estabelece critérios gerais e 

requisitos básicos relativos à gerência de rejeitos radioativos em instalações radioativas. 

Apresenta em seu escopo a classificação dos rejeitos com emissores beta e gama e com 

emissores alfa, líquidos e sólidos, bem como os requisitos gerais de Gerência de 

Rejeitos, ou seja, a segregação, o acondicionamento e a identificação. Especifica os 

critérios a serem seguidos quanto ao transporte, armazenamento provisório e eliminação 

de rejeitos radioativos. Apresenta os limites a serem seguidos no tocante à eliminação 

de rejeitos líquidos, sólidos e gasosos de uma instalação, condicionada à obtenção de 

parecer baseado na análise dos fatores ambientais pertinentes.  

Resolução CONAMA nº 6, de 15.6.88 – Desobriga a incineração ou qualquer 

outro tratamento de queima de resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de 

saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos 

internacionais.  

Resolução CONAMA nº 5, de 5.8.93 - Define procedimentos mínimos para o 

gerenciamento de resíduos como: definições de resíduos sólidos, plano de 
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gerenciamento, tratamento e disposição; classificação dos resíduos; responsabilidade 

dos estabelecimentos pelo gerenciamento dos resíduos; apresentação do plano de 

gerenciamento; responsabilidade técnica pelo gerenciamento dos resíduos; 

acondicionamento; transportes; sistemas de tratamento; tratamento obrigatório para 

resíduos do grupo A; tratamento específico para resíduos do grupo B; coleta, tratamento 

e disposição final de resíduos do grupo D, etc.  Rejeitos radioativos deverão obedecer às 

exigências da CNEN.  

Consulta Pública nº 48, de 4.7.00 – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária/Ministério da Saúde – Consulta pública para que sejam apresentadas críticas  

e sugestões relativas à proposta de Regulamento Técnico sobre diretrizes gerais para 

procedimentos de manejo de resíduos de serviços de saúde. 

Normas Técnicas (NBR) 

  

As normas técnicas NBR são diretrizes elaboradas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). A seguir, são relacionadas as NBRs que estabelecem os 

requisitos exigidos para manuseio, acondicionamento, tratamento, coleta, transporte e 

destino final e resíduos dos serviços de saúde.  

- NBR 7.500 – Símbolos de riscos e manuseio para o transporte e armazenamento de 

materiais.  

- NBR 8.419 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos.  

- NBR 9.190 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Classificação.  

- NBR 9.191 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Especificação.  

- NBR 9.195 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Método de ensaio.  

- NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação.  

- NBR 10.005 – Lixiviação de resíduos – Procedimento.  

- NBR 10.006 – Solubilização de resíduos – Procedimento.  

- NBR 10.007 – Amostragem de Resíduos – Procedimento.  

- NBR 10.157 – Aterros de resíduos perigosos – critérios para projetos, construção e 

operação – Procedimento.  

- NBR 12.807 – Resíduos de serviços de saúde – Terminologia.  

- NBR 12.808 – Resíduos de serviços de saúde – Classificação.  

- NBR 12.809 – Manuseio de resíduos de saúde – Procedimentos.  
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- NBR 12.810 – Coleta de resíduos de saúde – Procedimentos.  

- NBR 12.980 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos – 

Terminologia.  

- NBR 13.055 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Determinação de 

capacidade volumétrica.  

- NBR 13.056 – Filmes plásticos para sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Verificação de transparência. Método de ensaio.  

- NBR 13.221 – Transporte de resíduo.  

- NBR 13.853 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes – 

Requisitos e métodos de ensaio.  

 

Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho  

As normas regulamentadoras são dispositivos legais elaborados pelo Ministério 

do trabalho e Emprego que determinam as condições adequadas de segurança e saúde 

ocupacional no Brasil (Cardella, 1999) (www,mtb.gov.br).  

NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (104.000-6) – Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas privadas e 

públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo 

e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do trabalho 

(CLT), em manter Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador no local do trabalho.  

NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade quanto à instalação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), e sua manutenção em regular funcionamento nas empresas privadas, públicas, 

sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições 

beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho. De modo a tornar compatível permanentemente o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  

NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) (1006.000-7) – Estabelece 

a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção de uso individual, de fabricação 

nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do 

trabalhador.  
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NR7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (107.000-2) – 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e 

preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.  

NR 8 – Edificações (108.000-8) – Estabelece requisitos técnicos mínimos que 

devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nelas 

trabalhem.  

NR 9 – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais (109.000-3) – 

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à preservação da saúde e da  

integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento, da 

avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 

que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do 

meio ambiente e dos recursos naturais.  

NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade (110.000-9) – Determina as 

condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham 

em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, 

manutenção, reforma e ampliação e, ainda, a segurança de usuários e terceiros.  

NR 12 – Máquinas e Equipamentos (112.000-0) – Fixa normas quanto a 

instalações e áreas de trabalho, pisos onde se instalam máquinas, áreas de circulação, 

entre outras, visando à segurança do trabalhador no local de trabalho.  

NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (115.000-6) – Normaliza as 

atividades ou operações insalubres que possam desenvolver-se acima do “Limite de 

Tolerância”, no que se refere a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 

relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à 

saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral assegurando ao trabalhador a percepção 

de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região.  

NR 17 – Ergonomia (117.000-7) - Estabelece parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 



49 
 

levantamento, ao transporte e à descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos 

e às condições ambientais do posto de trabalho, e à própria organização do trabalho.  

NR 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis (120.000-3) - Estabelece 

procedimentos seguros quanto ao manuseio e ao armazenamento de líquidos 

combustíveis e inflamáveis, visando à segurança e à saúde do trabalhador.  

NR 23 – Proteção contra Incêndios (123.000-0) – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas e instituições em manter suas instalações providas de 

proteções contra incêndio, saídas para rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de 

incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início e treinamento de 

pessoas no uso correto desses equipamentos, de modo que os que se encontrem nesses 

locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência.  

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

(124.000-5) – Fixa normas referentes as áreas destinadas aos sanitários quanto a 

atendimento às dimensões essenciais, higienização, durante toda a jornada de trabalho e 

outras deliberações pertinentes para atender ao mínimo de conforto exigível no local de 

trabalho.  

NR 26 – Sinalização de Segurança (126.000-6) – Fixa as cores que devem ser 

usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes, indicando os equipamentos 

de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas 

indústrias para a condução de líquidos e gases e advertindo contra os riscos. 
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Capítulo 5 - Equipamentos e vidrarias de laboratório 

Os laboratórios fazem uso de vários instrumentos, são chamados de 

equipamentos e vidrarias de laboratório. 

As vidrarias de laboratório 

São em sua maioria, instrumentos de vidro cristal ou temperado, para que as 

medidas sejam precisas e o recipiente não reaja com a substância contida nele. 

Entretanto, as vidrarias de laboratório devem ser tratadas com o maior cuidado possível, 

principalmente porque o vidro utilizado é mais trabalhado que quaisquer outros vidros, 

por isso mais caros. Os materiais de metal podem servir para suporte e manuseio das 

vidrarias. Existem também materiais de porcelana, de borracha ou plástico e materiais 

que são fontes de aquecimento. 

 

Agitador Magnético 

Utilizado no preparo de soluções e em reações químicas 

quando se faz necessário uma agitação constante ou 

aquecimento. 

 

Almofariz com Pistilo 

Usado na trituração e pulverização de sólidos em 

pequena escala. 

 

 

Balança Analítica 

É usada para se obter massas com alta exatidão. 

Balanças semi-analíticas são também usadas para 

medidas nas quais a necessidade de resultados 

confiáveis não é crítica.  

 

http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/vidrarias-de-laboratorio-2/
http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/vidrarias-de-laboratorio-2/
http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/vidrarias-de-laboratorio-2/
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Balão de Destilação 

É utilizado em destilações simples ou fracionado; o 

braço do balão é então ligado ao condensador. 

 

 

Balão De Fundo Chato 

Utilizado como recipiente para conter líquidos ou 

soluções, ou mesmo, fazer reações com desprendimento 

de gases. Pode ser aquecido sobre o tripé e a manta 

aquecedora. 

 

 

Balão de Fundo Redondo 

Utilizado principalmente em sistemas de refluxo e 

evaporação a vácuo, acoplado a um rotaevaporador. 

Utilizado também em reações com desprendimentos 

gasosos. 

 

 

Balão Volumétrico  

Possui volume definido e é utilizado para o preparo de 

soluções com precisão em laboratório. É utilizado para 

preparo de soluções e para medir com precisão um 

volume único e fixo descrito no balão. 

 

 

Bastão de Vidro 

Serve para agitar ou transferir líquidos de um recipiente 

a outro. Ela é feita de vidro para não causar uma reação 

química na substância em questão. 
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Béquer  

É de uso geral em laboratório, servindo para dissolver 

substâncias, efetuar reações químicas, aquecer líquidos, 

etc. Também pode ser aquecido utilizando o bico de 

Bunsen em conjunto com a manta aquecedora. 

 

Bico de Bunsen 

É a fonte de aquecimento utilizada no laboratório. Não 

devem ser utilizadas substâncias inflamáveis. 

 

 

Bureta 

É um equipamento calibrado para medir o volume de 

líquidos precisamente. Ela é graduada em décimos de 

milímetro e é muito utilizada em titulações. 

 

 

Cadinho 

Geralmente é feito de porcelana. Serve para calcinação 

(aquecimento a seco e muito intenso) de substâncias. 

Poder ser colocado em contato direto com a chama do 

bico de Bunsen. Suporta altas temperaturas (acima de 

500°C), dependendo do material que foi construído, 

ferro, chumbo, platina ou porcelana. 

 

http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/copo-bequer-graduado-de-1000ml
http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/vidrarias-de-laboratorio-2/
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Dessecador 

Usado para guardar substâncias em atmosfera com baixo 

índice de umidade. Nele se guardam substâncias sólidas 

para secagem. Sua atmosfera interna deve conter baixo 

teor de umidade, para isso, em seu interior são colocados 

agentes secantes, como sílica gel. 

 

Erlenmeyer 

Tem as mesmas finalidades que o béquer ao fazer 

titulações, aquecer líquidos e dissolver substâncias, 

dentre outras, mas tem a vantagem de permitir a agitação 

manual – o seu afunilamento em cima anula o risco de 

perda de material. 

 

Espátulas e Colheres  

Utilizadas para transferência de sólidos, são encontradas 

em aço inox, porcelana, níquel, osso. 

 

Estante para Tubos de Ensaio 

É usada para suporte dos tubos de ensaio. 

 

 

Estufa  

Com controle de temperatura através de termostato é 

utilizada para a secagem de material; costuma alcançar 

até 300°C. 

 

http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/dessecador/
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Funil de Buchner 

Acoplado ao kitassato e munido de papel de filtro é 

usado nas filtrações a vácuo. 

 

 

Funil de Separação 

O funil de bromo é utilizado para separar líquidos não 

miscíveis, ou seja, através da decantação. A torneira 

embutida nele permite que seja separado com facilidade. 

 

 

Kitassato  

Utilizado em conjunto com o funil de Büchner em 

filtrações a vácuo. Compõe a aparelhagem das filtrações 

a vácuo. Sua saída lateral se conecta a uma trompa de 

vácuo. É utilizado para uma filtragem mais veloz, e 

também para secagem de sólidos precipitados. 

 

 

Manta Aquecedora 

Equipamento usado juntamente com um balão de fundo 

redondo; é uma fonte de calor que pode ser regulada 

quanto à temperatura. 

 

 

Medidor de pH 

Também chamado de pHmetro, mede o pH de uma 

solução. É constituído basicamente por um eletrodo e 

um circuito potenciômetro. 
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Papel Filtro 

Serve para separar sólidos de líquidos. O filtro deve ser 

utilizado no funil comum 

 

Pinça de Madeira 

Utilizada para segurar tubos de ensaio em aquecimento, 

evitando queimaduras nos dedos. 

 

 

Pinça Metálica ou Tenaz 

Serve para manipular objetos aquecidos 

 

 

Pipeta Graduada 

Utilizada para medir pequenos volumes. Mede volumes 

variáveis. Não pode ser aquecida e não apresenta 

precisão na medida. Mede volumes variáveis e não pode 

ser aquecida. 

 

 

Pipeta Pasteur  

Usada para lavagem de vidrarias com solventes não 

aquosos ou então para transferências. 
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Pipeta Volumétrica  

Usada para medir e transferir volume de líquidos, não 

podendo ser aquecida, pois possui grande precisão de 

medida. Mede um único volume, o que caracteriza sua 

precisão. 

 

 

Pipetador tipo pêra 

Acoplado a uma pipeta ajuda a “puxar” e a “expelir” 

pequenos volumes de líquidos. 

 

 

Pisseta ou Frasco Lavador 

Frasco de plástico usado para lavagens de materiais ou 

recipientes através de jatos de água, álcool ou outros 

solventes. 

 

 

Placa de Petri 

Peças de vidro ou plástico. Utilizadas para desenvolver 

meios de cultura bacteriológicos e para reações em 

escala reduzida e também para observar a germinação 

das plantas e de grãos de pólen ou o comportamento de 

pequenos animais, entre outros usos. 

 

Proveta Graduada 

A proveta é um instrumento preciso e, portanto, 

altamente recomendado para medição de líquidos. Pode 

ser encontrada em volumes de 25 até 1000ml. Não pode 

ser aquecida. 
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Termômetro 

Mede a temperatura de substâncias ou do ambiente 

 

 

Suporte Universal 

É empregado na sustentação de peças e sistemas. Ele 

pode segurar, por exemplo, a bureta ou o funil de bromo. 

 

 

Tubo de ensaio 

Nele podem ser feitas reações em pequena escala e pode 

ser aquecido diretamente sob a chama do bico de 

Bunsen. 

 

 

Vidro de Relógio 

Peça de Vidro de forma côncava é usado em análises e 

evaporações em pequena escala, além de auxiliar na 

pesagem de substâncias não voláteis e não 

higroscópicas. Não pode ser aquecida diretamente. 
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REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DE 

LABORATÓRIO  

1 - Use sempre o jaleco, de preferência, de algodão e com mangas compridas;  

2 - Use calças e sapatos fechados;  

3 - Não use relógio, anéis ou pulseiras;  

4 - Em caso de acidente, mantenha a calma e chame o professor ou técnico;  

5 - Não fume, não beba e não coma no laboratório;  

6 - Use a capela sempre que trabalhar com solventes voláteis, reações perigosas, 

explosivas ou tóxicas;  

7 - NUNCA jogue reagentes ou resíduos de reações na pia, localize os frascos 

apropriados para descarte;  

8 - Para trabalhar com produtos corrosivos, utilizar as luvas de proteção adequadas; 

9 - Nas pissetas usar somente água destilada;  

10 - Sempre identificar soluções preparadas com: Nome do reagente, data de preparo, 

concentração, nome do preparador e fornecedor;   

11 - Sempre use equipamentos de proteção individual; 
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Capítulo 6 - Desinfecção e esterilização 

Desde os primórdios das atividades referentes à área de saúde, o ser humano 

tem-se batido com o fator infecção, sendo frequentemente derrotado. Essas derrotas, 

porém, vêm, através da história, diminuindo em número devido às atenções que 

gradualmente foram sendo dispensadas à limpeza, à higiene, às boas condições 

ambientais e alimentares, evoluindo para a desinfecção e a esterilização de materiais, 

entre outros fatores não menos importantes.  

Esterilização é a eliminação ou destruição completa de todas as formas de vida 

microbiana, sendo executada no próprio laboratório através de processos físicos ou 

químicos.  

Desinfecção é o processo que elimina todos os microrganismos ou objetos 

inanimados patológicos, com exceção dos endosporos bacterianos. Esse processo não 

deve ser confundido com a esterilização, visto que não elimina totalmente todas as 

formas de vida microbiana. Por definição, os dois procedimentos diferem quanto à 

capacidade para eliminação dos esporos, propriedade inerente à esterilização.  

Alguns desinfetantes, os quimioesterilizadores, podem eliminar esporos com 

tempo de exposição prolongado (seis a dez horas). Em concentrações similares, esses 

mesmos desinfetantes, em período de exposição menor do que 30 minutos, por 

exemplo, podem eliminar microrganismos vivos, com exceção dos endosporos 

bacterianos, sendo então denominados desinfetantes de alto nível. Outros podem 

destruir bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos em aproximadamente dez 

minutos (desinfetantes de baixo nível) e há os que destroem o bacilo da tuberculose e 

vírus hidrofílicos em períodos algo superiores a 30 minutos (desinfetantes de nível 

intermediário). A descontaminação é o processo pelo qual um objeto tem removidos os 

microrganismos patológicos, tornando se seguro para ser manuseado pelos profissionais 

competentes.  

 

Desinfecção  

 

Álcool  

São utilizados os álcoois etílicos e isopropílico. São bactericidas rápidos, 

eliminando fungos e os vírus, não agindo, porém, contra os esporos bacterianos. Sua 

concentração ótima dá-se entre 60 e 90% por volume, sua atividade caindo muito com 
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concentração abaixo de 50%. Suas propriedades são atribuídas ao fato de causarem 

desnaturação das proteínas quando na presença de água. Observa-se também ação 

bacteriostática pela inibição da produção de metabólitos essenciais para a divisão 

celular rápida. São usados como desinfetante de alto nível para alguns materiais 

semicríticos e para os não críticos. Não se prestam à esterilização, por não apresentarem 

atividade contra esporos bacterianos. Os álcoois não devem ser usados em materiais 

constituídos de borracha e certos tipos de plásticos, podendo danificá-los. Evaporam 

rapidamente, dificultando exposição prolongada, a não ser por imersão do material a ser 

desinfetado.  

 

Compostos biclorados  

Geralmente usam-se os hipocloritos, de sódio ou cálcio, apresentando amplo 

espectro de atividade antimicrobiana, com baixo custo e ação rápida. São fatores que 

levam à sua decomposição, interferindo em suas propriedades: temperatura, 

concentração, presença de luz e pH. Acredita-se que estes produtos agem por inibição 

de algumas reações enzimáticas-chaves dentro das células, por desnaturação de proteína 

e por inativação do ácido nucléico. São ativos contra bacilo da tuberculose, vírus e 

fungos. São geralmente usados para desinfecção de materiais não críticos.  

 

Formaldeído  

É usado como desinfetante ou esterilizante nas formas gasosa ou líquida. É 

comumente encontrado como formalina, sendo esta sua diluição aquosa a 37%. A 

formalina é bactericida potente, fungicida, agindo também contra vírus, bacilos da 

tuberculose e esporos bacterianos. Tem seu uso limitado por se tratar de composto 

cancerígeno. Age alcalinizando determinados grupos das proteínas e das purinas.  

 

Peróxido de hidrogênio  

O composto é bactericida, esporicida, fungicida, eliminando também os vírus. 

Age produzindo radicais hidroxila livres que atacam a membrana lipídica, o ácido 

desoxirribonucléico e outros componentes essenciais à vida da célula. É usado como 

desinfetante em concentração de 3%, para superfícies não orgânicas. Não é usado como 

esterilizador, por ter atividade inferior à do glutaraldeído.  
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Compostos iodados  

É um combinado de iodo e um agente solubilizante, ou carreador. O exemplo de 

solução mais usada é a polivinilpirrolidona iodada, que mantém as propriedades 

desinfetantes do iodo sem características tóxicas ou irritantes. O composto iodado 

penetra a parede celular dos microrganismos, rompendo a estrutura, inibindo a síntese 

das proteínas e do ácido nucléico. É bactericida e viricida, mas necessita de contato 

prolongado para eliminar o bacilo da tuberculose e os esporos bacterianos. Pode ser 

usado como antisséptico e como desinfetante de frascos para cultura de sangue, tanques 

de hidroterapia, termômetros e endoscópios. Não é adequado para desinfecção de 

superfícies.  

 

Glutaraldeídos  

Dialdeído saturado, é largamente aceito como desinfetante de alto nível e 

quimioesterilizador. Sua solução aquosa necessita de pH alcalino para eliminar esporos 

bacterianos. Age alterando os ácidos desoxirribonucléico e ribonucléico, bem como a 

síntese protéica dos microrganismos. É mais comumente usado como desinfetante de 

alto nível para equipamento médico, como endoscópios, transdutores, equipamento de 

anestesia e de terapia respiratória e de hemodiálise.  

 

Fenóis  

Em altas concentrações, os fenóis agem como veneno protoplasmático, 

penetrando e rompendo a parede celular por precipitação de proteínas. Em baixas 

concentrações, causa morte celular por inativação dos sistemas enzimáticos essenciais à 

manutenção da integridade da parede celular. São usados para desinfecção do ambiente 

hospitalar, incluindo superfícies de laboratórios e artigos médico-cirúrgicos não críticos.  

 

Compostos quaternários de amônia  

São bons agentes de limpeza, porém são inativados por material orgânico (como 

gaze, algodão e outros), não sendo mais usados como desinfetantes ou antissépticos. 

Cada um dos diferentes compostos quaternários de amônia tem sua própria ação 

antimicrobiana, atribuída à inativação de enzimas produtoras de energia, desnaturando 

proteínas essenciais das células e rompendo a membrana celular. São recomendados 

para sanitarização do meio hospitalar, como superfícies não críticas, chão, móveis e 

paredes.  
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Radiação UV  

Radiação UV (240 a 280nm) pode inativar microrganismos, estando em 

processo de investigação quanto à sua aplicabilidade em salas de cirurgia e em 

infecções de feridas em período pós-operatório.  

 

Pasteurização  

A proposta da pasteurização é destruir os microrganismos patogênicos, sem, no 

entanto, eliminar os esporos bacterianos. É uma alternativa para a desinfecção de 

equipamento de terapia respiratória e de anestesia, sendo, porém, menos eficiente que a 

desinfecção por agentes químicos.  

 

Esterilização  

 

Esterilização por vapor  

O vapor quente sob pressão é o método mais usado para esterilização de 

materiais laboratoriais do tipo crítico. É não tóxico, de baixo custo e esporicida. Por 

esses motivos, deve ser usado para todos os itens que não sejam sensíveis ao calor e à 

umidade. O calor úmido destrói os microrganismos por coagulação e desnaturação 

irreversíveis de suas enzimas e proteínas estruturais. Este tipo de processo é realizado 

em autoclaves.  

 

Óxido de etileno  

É quase que exclusivamente utilizado para esterilização de equipamento que não 

pode ser autoclavado. A efetividade do processo depende da concentração do gás, da 

temperatura, da umidade e do tempo de exposição. Age por alcalinização de proteínas, 

DNA e RNA. As desvantagens para sua aplicação são o tempo necessário para efetivar 

o processo, o custo operacional e os possíveis riscos aos pacientes e aos profissionais 

envolvidos. Apresenta potencial carcinogênico e mutagênico, genotoxicidade, podendo 

alterar sistema reprodutor e nervoso e, ainda, causar sensibilização aos profissionais 

envolvidos no processo, devendo haver supervisão médica constante nos mesmos.  
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Esterilização por calor seco  

Este método é reservado somente aos materiais sensíveis ao calor úmido. Guarda 

suas vantagens na capacidade de penetração do calor e na não corrosão dos metais e dos 

instrumentos cortantes, sendo, porém, método que exige tempo de exposição para 

alcançar seus objetivos, por oxidação dos componentes celulares.  

 

Radiação ionizante  

Método extremamente caro de esterilização, tendo sido usado para tecidos 

destinados a transplantes, drogas, etc. Para outros artigos, perde para o óxido de etileno, 

justamente devido a seu custo.  

 

Líquidos químicos  

Há várias substâncias químicas que se prestam à esterilização quando aplicadas 

por período de seis a dez horas. São recomendadas somente para aqueles materiais que 

não podem ser esterilizados por calor ou óxido de etileno.  

 

Filtração  

É usada para remover bactérias de fluidos farmacêuticos termolábeis que não 

podem ser esterilizados de outra forma.  

 

Ondas curtas  

Tem-se mostrado eficaz para inativar culturas bacterianas, vírus e alguns esporos 

bacterianos. Deve passar por melhor avaliação para seu uso hospitalar.  

 

Práticas de esterilização  

A parte de processamento de material deve ser divididas, no mínimo, em três 

áreas: descontaminação, acondicionamento e esterilização/armazenamento. Ao menos a 

área de desinfecção deve ser separada das outras duas por barreiras físicas, sendo aí que 

o material será recebido, separado e descontaminado. A área destinada ao 

acondicionamento do material será para o material limpo, porém não estéril. A área de 

armazenamento deve ser de acesso restrito, com temperatura controlada (65 a 72°C) e 

com umidade relativa em torno de 35 a 50%.  

A esterilização deve ser monitorada para que se garanta que seu objetivo foi 

atingido. Pode-se lançar mão de indicadores locados preferencialmente dentro da 
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embalagem do material, e não fora da mesma, como é prática corrente. Dessa forma, 

pode-se garantir que qualquer que tenha sido o método utilizado para a esterilização, o 

mesmo atingiu o objeto dentro de seu invólucro. O funcionamento do equipamento de 

esterilização pode ser monitorado por fatores biológicos, como esporos bacterianos. Os 

artigos que levantarem suspeita quanto ao processo de esterilização ao qual foram 

submetidos devem obrigatoriamente ser considerados não estéreis, como por exemplo, 

presença de umidade dentro de uma caixa de material cirúrgico submetida a 

esterilização por vapor úmido.  

Quanto ao invólucro, exigem-se algumas características, como permeabilidade 

ao agente esterilizante e resistência ao calor, à tração e ao manuseio, impermeabilidade 

a partículas microscópicas e isenção de nutrientes microbianos (amidos) e resíduos 

tóxicos (corantes e alvejantes). Há grande variedade de materiais utilizados como 

invólucro. Quanto à adequação dos mesmos aos processos de esterilização de uso 

corrente: 
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Critérios para adoção de sistemas de esterilização  

 

1) Uso de baixas temperaturas (menos de 60°C);  

2) Ser compatível com diferentes materiais: plástico ou  

3) Ser um método rápido;  

4) Ser não tóxico para quem o manuseia;  

5) Ser seguro aos materiais a serem esterilizados;  

6) Ser seguro ao meio ambiente;  

7) Não deixar resíduos no artigo;  

8) Manter atividade frente a resíduos orgânicos;  

9) Diminuir a margem de erro humano. Deve ser de fácil manuseio;  

10) Uso único de esterilizante, evitando ser esta uma fonte de contaminação cruzada;  

11) Ser de baixo custo operacional. 

 

Técnica de lavagem das mãos  

É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a 

propagação das infecções. Recentemente, o termo “lavagem das mãos” foi substituído 

por “higienização das mãos” devido à maior abrangência deste procedimento.  

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos, pois a 

pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se transferir de 

uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto, 

através do contato com objetos e superfícies contaminados.  

A microbiota transitória coloniza a camada mais superficial da pele, o que 

permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo 

eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução antisséptica. É 

representada, tipicamente, pelas bactérias Gram-negativas, como enterobactérias (Ex: 

Escherichia coli), bactérias não fermentadoras (Ex: Pseudomonas aeruginosa), além de 

fungos e vírus. 

A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades:  

 Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da 

microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao 

contato.  

 Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.  
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Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em experimentos 

laboratoriais, que mantém contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na 

manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado.  

 

Principais técnicas de higienização das mãos:  

 higienização simples  

 higienização antiséptica  

 fricção antisséptica  

 antissepsia cirúrgica das mãos  
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Capítulo 7 - Gerenciamento de resíduos 

 

A estratégia mais utilizada para o gerenciamento de resíduos perigosos consiste 

no seu acompanhamento do local de geração até sua disposição final, sendo aplicável 

também aos resíduos de laboratório. As distintas etapas processam-se dentro ou fora dos 

limites do estabelecimento gerador, considerando responsável por todas as etapas do 

gerenciamento, mesmo quando contrata os serviços de transporte, tratamento e 

disposição final dos seus resíduos, tornando-se corresponsável em caso de acidente.  

Algumas etapas devem ser seguidas para o efetivo gerenciamento: 

caracterização, segregação, acondicionamento, tratamento, armazenamento, transporte e 

disposição final, concomitantemente, ao uso de equipamentos de proteção, 

conscientização e treinamento de pessoal para o manuseio seguro do ponto de vista de 

saúde pública e meio ambiente. 

 

Caracterização  

Os resíduos biológicos ou infectantes são classificados como Grupo A, segundo 

a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária-ANVISA, de 2004. Este grupo engloba os resíduos que apresentam risco 

potencial para a saúde pública e o meio ambiente devido a presença de agentes 

biológicos. 

  

Segregação  

A segregação deve ser implantada no local de geração do resíduo, separando as 

frações infecciosas e perigosas das não infecciosas e não perigosas o que permite a 

reutilização, recuperação ou reciclagem de alguns resíduos, e o encaminhamento a 

coleta municipal da fração considerada comum ou inerte. A minimização dos riscos é 

diretamente relacionada a segregação.  

É uma estratégia utilizada para a redução do volume total ou da toxicidade do 

resíduo gerado, antes de submetê-lo a tratamento ou descartá-lo. Este termo inclui a 

redução da quantidade de resíduos gerados no estabelecimento através da adoção de 

micrométodos; substituição de produtos utilizados por outros de menor toxicidade; 

recuperação, reutilização ou reciclagem deles e pré-tratamento para a redução ou 

eliminação da periculosidade. A efetiva segregação e consequente minimização dos 

resíduos gerados são fatores de segurança importantes para o pessoal que os manipula, 
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para os indivíduos que operam as instalações de tratamento e disposição, bem como 

para o público em geral. 

 

Acondicionamento de resíduos  

Os resíduos segregados devem ser apropriadamente acondicionados para o 

armazenamento temporário até o tratamento, transporte ou disposição final. O 

acondicionamento é o ato de embalar os resíduos de saúde em recipientes, para protegê-

lo de risco e facilitar seu transporte, devendo ser executado no momento de sua geração, 

no seu local de origem ou próximo, e com a correta identificação. Todos os resíduos 

biológicos devem ser acondicionados de forma a prevenir e proteger sua liberação 

durante as etapas subsequentes do gerenciamento até a disposição final sendo 

devidamente identificados com o símbolo de resíduo infectante. A triagem preliminar 

dos diferentes tipos de resíduo biológico gerado permite definir o tratamento a ser 

realizado e, consequentemente, o modo como devem ser acondicionados.  

O uso de saco plástico branco identificado com símbolo de resíduo infectante, 

além de exigência legal, é recomendado por ser prático, eficiente, reduzir a exposição 

do manipulador no contato direto com os resíduos, bem como melhorar as condições de 

higiene e descarte. Para seu fechamento, é necessário retirar o excesso de ar, com 

cuidado para não inalá-lo, torcer e amarrar a sua abertura com arame, nó ou barbante.  

Os resíduos biológicos altamente infectantes, culturas líquidas e vacinas 

atenuadas ou não devem ser autoclavados. Paras tanto, devem ser acondicionados em 

recipientes rígidos ou em sacos plásticos autoclaváveis.  

Todas as culturas sólidas, placas de petri ou qualquer outro material relacionado 

podem ser acondicionados em sacos plásticos até a descontaminação. Se houver a 

possibilidade de rompimento da embalagem ou vazamento, um saco plástico adicional 

deverá ser utilizado.  

Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes rígidos, 

com sistema de fechamento e identificação adequados, antes de serem lançados nos 

sacos plásticos. A separação dos resíduos perfurocortantes e cortantes dos demais, em 

recipientes rígidos, é sempre recomendada devido ao perigo de acidentes em função da 

sua natureza e por estarem, com frequência, em contato com material infectante.  

Os resíduos classificados como comuns podem ser acondicionados em sacos plásticos 

de qualquer cor.  
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Tratamento dos Resíduos 

Com o objetivo de reduzir os riscos e facilitar a sua disposição final, os resíduos 

podem ser submetidos a processos, técnicas ou métodos de tratamento que alteram seu 

caráter ou sua composição, considerando a manipulação e custo. Esses procedimentos 

podem ocorrer no próprio local de geração ou externamente, sendo aplicáveis tanto aos 

resíduos químicos como aos infectantes.  

Os métodos mais utilizados no tratamento dos resíduos de saúde são a 

esterilização a gás ou a vapor, desinfecção química por adição de peróxido de 

hidrogênio, hipocloritos, ácidos, álcoois, compostos de amônio quaternário ou cetona, e 

incineração, após a compactação ou trituração dos resíduos, se necessário. Esses 

resíduos podem ainda ser tratados por ativação térmica, irradiação ou por plasma.  

 

Armazenamento  

Os resíduos não tratados no estabelecimento gerador devem ser armazenados 

para posterior transporte ao local de tratamento ou destino final. Vários fatores estão 

envolvidos no armazenamento de resíduos: classe do gerador, compatibilidade, correto 

acondicionamento, opção pelo método de disposição, características do local de 

armazenamento e custo. Dependendo do porte do estabelecimento gerador poderá haver 

a necessidade de dois tipos de abrigo: interno e externo. Na falta de um abrigo interno 

apropriado é preferível manter apenas o armazenamento externo do que utilizar salas 

inadequadas para esse fim.  

O abrigo deve ser de alvenaria, fechado com aberturas teladas que permitam a 

ventilação, ser revestido com material liso, lavável e impermeável, ter ralo sifonado, 

ponto de esgoto sanitário, iluminação artificial externa e interna, bem como ser de fácil 

acesso para as operações de coleta interna e externa. Deve ser projetado e construído 

levando em consideração o sistema de coleta de resíduo de serviços de saúde adotado no 

município, prevendo a separação as áreas, devidamente sinalizadas, para os resíduos 

infectantes e especiais, bem como para os resíduos comuns.  

O abrigo deve ser inspecionado regularmente por pessoal treinado. A frequência 

das inspeções depende do nível de atividade e grau de periculosidade, devendo verificar 

se:  

 as diretrizes estabelecidas para o armazenamento estão sendo seguidas;  

 as condições dos contêineres atendem as normas de segurança, não ocorrendo 

corrosão ou vazamento interno ou externo deles;  
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 a segregação dos resíduos contempla os requisitos de compatibilidade;  

 os rótulos de identificação contém data, rol dos resíduos e quantidades;  

 os equipamentos de segurança estão operando de forma conveniente.  

Infelizmente no Brasil não há referência para o período de armazenamento, quer 

para resíduos infectantes, quer químicos, o que pode contribuir para condições de risco.  

 

Transporte 

Os resíduos, devidamente acondicionados/armazenados, devem ser 

transportados do local de geração até o local de armazenamento. O sistema de transporte 

geralmente pode empregar carinhos, dutos de gravidade, tubos pneumáticos, elevadores 

ou carregamento manual. Para o transporte de quantidades superiores a 20 kg, devem 

ser utilizados carrinhos específicos. O transporte dos recipientes deve ser realizado sem 

esforço físico excessivo ou risco de acidente para o funcionário, e exige a utilização de 

equipamento de proteção individual.  

A coleta e o transporte para fora do estabelecimento, para tratamento ou 

disposição final requerem cuidados específicos e rígido controle sanitário.  

 

Disposição final  

A disposição final dos resíduos envolve seu envio para aterros sanitários, 

seguindo as exigências técnicas legais, quanto ao correto acondicionamento e 

tratamento, lançamento na rede de esgoto ou liberação para a atmosfera manuseio, 

controle e descarte de  

 

Resíduos infectantes 

 

Estes resíduos podem ser divididos em quatro grupos a saber: 

 

 Material proveniente de áreas de isolamento 

Incluem-se aqui, sangue e secreções de pacientes que apresentam doenças 

transmissíveis. 

 

 Material biológico 

Composto por culturas ou estoques de microrganismos provenientes de laboratórios 

clínicos ou de pesquisa, meios de cultura, placas de Petri, instrumentos usados para 
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manipular, misturar ou inocular microrganismos, vacinas vencidas ou inutilizadas, 

filtros e gases aspiradas de áreas contaminadas. 

 

 Sangue humano e hemoderivados 

Composto por bolsas de sangue com prazo de utilização vencida, inutilizada ou com 

sorologia positiva, amostras de sangue para análise, soro, plasma, e outros subprodutos. 

 

Procedimentos recomendados para o descarte 

 

As disposições inadequadas dos resíduos gerados em laboratório poderão 

constituir focos de doenças infecto-contagiosas se, não forem observados os 

procedimentos para seu tratamento. 

 -Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para o lixo tipo 1, de 

capacidade máxima de 100 litros, indicados pela NBR 9190 da ABNT. 

 Os sacos devem ser totalmente fechados, de forma a não permitir o 

derramamento de seu conteúdo, mesmo se virados para baixo. Uma vez 

fechados, precisam ser mantidos íntegros até o processamento ou destinação 

final do resíduo. Caso ocorram rompimentos frequentes dos sacos, deverão ser 

verificados, a qualidade do produto ou os métodos de transporte utilizados. Não 

se admite abertura ou rompimento de saco contendo resíduo infectante sem 

tratamento prévio. 

 -Havendo derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com uma 

solução desinfetante (por exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000 ppm), 

recolhendo-se em seguida. Proceder, depois, a lavagem do local. Usar os 

equipamentos de proteção necessários. 

 Todos os utensílios que entrarem em contato direto com o material deverão 

passar por desinfecção posterior. 

 Os sacos plásticos deverão ser identificados com o nome do laboratório de 

origem, sala, técnica responsável e data do descarte. 

 Autoclavar a 121° C (125F), pressão de 1 atmosfera (101kPa, 151 lb/in acima da 

pressão atmosférica) durante pelo menos 20 minutos. 

 As lixeiras para resíduos desse tipo devem ser providas de tampas. 
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 Estas lixeiras devem ser lavadas, pelo menos uma vez por semana, ou sempre 

que houver vazamento do saco. 

 

 Resíduos perfurocortantes 

 

Os resíduos perfurocortantes constituem a principal fonte potencial de riscos, 

tanto de acidentes físicos como de doenças infecciosas. São compostos por: agulhas, 

ampolas, pipetas, lâminas de bisturi, lâminas de barbear e qualquer vidraria quebrada ou 

que se quebre facilmente. 

 

Procedimentos recomendados para o descarte 

 

 Os resíduos perfurocortantes devem ser descartados em recipientes de paredes 

rígidas, com tampa e resistentes à autoclavação. Estes recipientes devem estar 

localizados tão próximo quanto possíveis da área de uso dos materiais. 

 Os recipientes devem ser identificados com etiquetas autocolantes, contendo 

informações sobre o laboratório de origem, técnico responsável pelo descarte e 

data do descarte. 

 Embalar os recipientes, após tratamento para descontaminação, em sacos 

adequados para descarte identificados como material perfurocortantes e 

descartar como lixo comum, caso não sejam incinerados. 

 A agulha não deve ser retirada da seringa após o uso. 

 No caso de seringa de vidro, levá-la juntamente com a agulha para efetuar o 

processo de descontaminação. 

 Não quebrar, entortar ou recapear as agulhas. 

 

Resíduos radioativos 

 

Compostos por materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos com 

baixa atividade provenientes de laboratórios de pesquisa em química e biologia, 

laboratórios de análises clínicas e serviços de Medicina Nuclear. São normalmente, 

sólidos ou líquidos (seringas, papel absorvente, frascos, líquidos derramados, urina, 

fezes, etc.). 
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Resíduos radioativos, com atividade superior às recomendadas pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), deverão ser acondicionados em depósitos de 

decaimento (até que suas atividades se encontrem dentro do limite permitido para sua 

eliminação). 

 

Procedimentos específicos para o descarte 

 

 Não misturar rejeitos radioativos líquidos com sólidos. 

 Preveja o uso de recipientes especiais, etiquetados e apropriados à natureza do 

produto radioativo em questão. 

 Coletar materiais como agulhas, ponteiras de pipetas e outros objetos afiados, 

contaminados por radiação, em recipientes específicos, com sinalização de 

radioatividade. 

 Os containers devem ser identificados com: Isótopo presente, tipo de produto 

químico e concentração, volume do conteúdo, laboratório de origem, técnico 

responsável pelo descarte e a data do descarte. 

 Os rejeitos não devem ser armazenados no laboratório, mas sim em um local 

previamente adaptado para isto, aguardando o recolhimento. 

 Considerar como de dez meias vidas o tempo necessário para obter um 

decréscimo quase total para a atividade dos materiais (fontes não seladas) 

empregadas na área biomédica. 

 Pessoal responsável pela coleta de resíduos radioativos devem utilizar 

vestimentas protetoras e luvas descartáveis. Estas serão eliminadas após o uso, 

também, como resíduo radioativo. 

 Em caso de derramamento de líquidos radioativos, poderão ser usados papéis 

absorventes ou areia, dependendo da quantidade derramada. Isto impedirá seu 

espalhamento. Estes deverão ser eliminados juntos com outros resíduos 

radioativos. 

 

Observações importantes 

Os Procedimentos estabelecidos para a eliminação de rejeitos radioativos foram 

padronizados pela Norma CNEN-NE-6.05 (CNEN, 1985). 
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O pessoal envolvido na manipulação desses rejeitos devem receber treinamento 

específico para realização dessa atividade, além de uma regular vigilância médico 

sanitária. 

 

Resíduos químicos 

 

Os resíduos químicos apresentam riscos potenciais de acidentes inerentes às suas 

propriedades específicas. Devem ser consideradas todas as etapas de seu descarte com a 

finalidade, de minimizar, não só acidentes decorrentes dos efeitos agressivos imediatos 

(corrosivos e toxicológicos), como os riscos cujos efeitos venham a se manifestar a mais 

longo prazo, tais como os teratogênicos, carcinogênicos e mutagênicos. São compostos 

por resíduos orgânicos ou inorgânicos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, 

teratogênicos, etc. 

Para a realização dos procedimentos adequados de descarte, é importante a 

observância do grau de toxicidade e do procedimento de não mistura de resíduos de 

diferentes naturezas e composições. Com isto, é evitado o risco de combinação química 

e combustão, além de danos ao ambiente de trabalho e ao meio ambiente. Para tanto, é 

necessário que a coleta desses tipos de resíduos seja periódica. 

Os resíduos químicos devem ser tratados antes de descartados. Os que não 

puderem ser recuperados, devem ser armazenados em recipientes próprios para 

posterior descarte. No armazenamento de resíduos químicos devem ser considerados a 

compatibilidade dos produtos envolvidos, a natureza do mesmo e o volume. 

 

Procedimentos gerais de descarte 

 Cada uma das categorias de resíduos orgânicos ou inorgânicos relacionados 

deve ser separada, acondicionada, de acordo com procedimentos e formas 

específicas e adequadas a cada categoria. Na fonte produtora do rejeito e em sua 

embalagem deverão existir os símbolos internacionais estabelecidos pela 

Organização Internacional de Normalização (ISO) e pelo Comitê de 

Especialistas em Transporte de Produtos Perigosos, ambos da Organização das 

Nações Unidas, adequados a cada caso. 

  Além do símbolo identificador da substância, na embalagem contendo esses 

resíduos deve ser afixada uma etiqueta autoadesiva, preenchida em grafite 
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contendo as seguintes informações: Laboratório de origem, conteúdo qualitativo, 

classificação quanto à natureza e advertências. 

  Os rejeitos orgânicos ou inorgânicos sem possibilidade de descarte imediato 

devem ser armazenados em condições adequadas específicas. 

  Os resíduos orgânicos ou inorgânicos deverão ser desativados com o intuito de 

transformar pequenas quantidades de produtos químicos reativos em produtos 

derivados inócuos, permitindo sua eliminação sem riscos. Este trabalho deve ser 

executado com cuidado, por pessoas especializadas. 

  Os resíduos que serão armazenados para posterior recolhimento 

descarte/incineração, devem ser recolhidos separadamente em recipientes 

coletores impermeáveis a líquidos, resistentes, com tampas rosqueadas para 

evitar derramamentos e fechados para evitar evaporação de gases. 

 Resíduos inorgânicos tóxicos e suas soluções aquosas – Sais inorgânicos de 

metais tóxicos e suas soluções aquosas devem ser previamente diluídos a níveis 

de concentração que permitam o descarte direto na pia em água corrente. 

 

Concentrações máximas permitidas ao descarte direto na pia para cada metal: 

- Cádmio - no máximo 1 mg/L 

- Chumbo- no máximo 10 mg/L 

- Zinco- no máximo 5 mg/L 

- Cobre- no máximo 5 mg/L 

- Cromo- no máximo 10 mg/L 

- Prata- no máximo 1 mg/L 

 Resíduos inorgânicos ácidos e suas soluções aquosas – Diluir com água, 

neutralizar com bases diluídas e, descartar na pia em água corrente. 

 Resíduos inorgânicos básicos e suas soluções aquosas – Diluir com água, 

neutralizar com ácidos diluídos e descartar na pia em água corrente. 

 Resíduos inorgânicos neutros e suas soluções aquosas – Diluir com água e 

descartar na pia em água corrente. 

 Resíduos inorgânicos insolúveis em água: 

- Com risco de contaminação ao meio ambiente – armazenar em frascos 

etiquetados e de conteúdo similar, para posterior recolhimento. 
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- Sem risco de contaminação ao meio ambiente – coletar em saco plástico e 

descartar como lixo comum. 

 Resíduos orgânicos e suas soluções aquosas tóxicas – coletar em frascos 

etiquetados e de conteúdo similar para posterior recolhimento. 

 Resíduos orgânicos ácidos e suas soluções aquosas – diluir com água, 

neutralizar com ácidos diluídos e descartar na pia em água corrente. 

 Resíduos orgânicos básicos e suas soluções aquosas – diluir com água, 

neutralizar com ácidos diluídos e descartar na pia em água corrente. 

 Resíduos orgânicos neutros e suas soluções aquosas – diluir com água e 

descartar na pia em água corrente. 

 Resíduos orgânicos sólidos insolúveis em água: 

- Com risco de contaminação ao meio ambiente – armazenar em frascos 

etiquetados e de conteúdo similar para posterior recolhimento. 

- Sem risco de contaminação ao meio ambiente – coletar em sacos plásticos e 

descartar em lixo comum. 

 Resíduos de solventes orgânicos: 

- Solventes halogenados puros ou em mistura – armazenar em frascos 

etiquetados e de conteúdo similar para posterior recolhimento. 

- Solventes isentos de halogenados, puros ou em mistura – coletar em frascos 

etiquetados e de conteúdo similar, para posterior incineração. 

- Solventes isentos de toxicidade, puros ou em solução aquosa, utilizados em 

grande volume – coletar em frascos etiquetados e de conteúdo similar para 

posterior recuperação. 

- Solventes que formam peróxidos e suas misturas – coletar em frascos, 

adicionar substâncias que impeçam a formação de peróxidos, etiquetar, para 

posterior incineração. 

 

Resíduos comuns 

Composto por todos os resíduos que não se enquadram em nenhuma das 

categorias anteriores e que, por sua semelhança com os resíduos domésticos comuns, 

podem ser considerados como tais. 
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Rotinas de esterilização 

Vidraria a ser autoclavada de rotina: A vidraria deve ser autoclavada a 12 1°C 

por 20 minutos e postas para secar em estufa. A vidraria com tampa de poliestireno não 

deve ser submetida à temperatura acima de 50° C no forno. Os demais materiais a serem 

esterilizados devem ser solicitados, diretamente, ao pessoal da esterilização, pelos 

próprios usuários. 

 

Tubos de ensaio, frascos e pipetas: 

a) Contaminados ou sujos com material proteico: Após o uso imergi-los em solução de 

hipoclorito de sódio a 1% em vasilhames apropriados (pipetas Pasteur e demais 

separadamente) por, no mínimo, 12 horas. 

b) Vidraria suja com material aderente (Nujol, Percoll, Adjuvantes oleosos, etc.): Lavar 

em água de torneira e colocá-los em solução de Extran a 2% próximos a pia das salas 

dos laboratórios por um período mínimo de 04 horas (Pipetas Pasteur e demais 

separadamente). 

Observação: A vidraria maior que não couber dentro dos vasilhames deve ser tratada 

colocando-se a solução desinfetante ou detergente dentro da mesma. 

c) Vidrarias utilizadas com água ou soluções tampões sem proteínas: Os frascos deverão 

ser lavados pelo próprio usuário, em água corrente e, em seguida, três vezes em água 

destilada, colocados para secar deixando-os emborcados sobre papel toalha no 

laboratório, próximo a pia. Após secarem, deverão ser tampados com papel alumínio e 

guardados nos armários. Tubos e pipetas deverão ser processados como se estivessem 

contaminados. 

d) Pipetas sujas com gel: Colocar em vasilhames separados e ferver antes de juntar as 

demais pipetas. 

 

Lâminas e Lamínulas 

Colocar nos vasilhames apropriados e rotulados para as mesmas com solução de 

hipoclorito a 1%. Após o trabalho, colocar as lâminas e lamínulas em vasilhames 

separados. 

Lavar as lamínulas no laboratório e colocar em vasilhames contendo álcool, na 

mesa de apoio do fluxo. 
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Câmara e Lamínula de Neubauer e Homogeneizadores de Vidro 

Após uso, colocar em vasilhame imergindo em hipoclorito a 1%. Após 1 hora, 

lavar em água corrente, secar e guardar. 

 

Material plástico 

1) Frasco, tubos de ensaio, seringas, ponteiras e tampas 

a) Contaminados: Imergir em hipoclorito de sódio a 1% no mesmo vasilhame utilizado 

para as vidrarias, com exceção das ponteiras, que deverão ser colocadas em recipientes 

menores, separados. 

Observação: Encher as ponteiras com a solução de hipoclorito ao desprezá-las. 

b) Não contaminados, porém sujos com material aderente (adjuvante oleoso, Nujol, 

Percoll,etc): Lavar em água corrente e imergir em Extran a 2% por tempo mínimo de 04 

horas em vasilhame apropriado. 

2) Pipetas Descartáveis 

a) Contaminadas: Colocar no vasilhame para pipeta de vidro. 

b) Sujas com material aderente: Lavar em água corrente e colocar no vasilhame para 

pipeta de vidro. 

3) Tampas pretas de poliestireno 

Imergir em formol a 10% ou glutaraldeído a 2% por um mínimo de 24 horas ou 

2 horas respectivamente. 

 

Outros materiais 

1) Agulhas descartáveis 

a) Contaminadas: Após o uso imergir no vasilhame de paredes duras contendo formol a 

10%, para isso destinado, pelo menos 24 horas. 

Observação: desprezá-las sem usar o protetor a fim de se evitar o risco de acidentes 

(punção acidental do dedo). 

b) Sujas com material aderente: Desprezá-las com o respectivo protetor bem preso. 

Após a descontaminação deverá ser incinerado. 

2) Material Cirúrgico 

a) Contaminado: Imergir em solução de glutaraldeido a 2% por 02 horas para desinfetar. 

Após lavar em água corrente e destilada, secar com gase e guardar. 

Se desejar esterilizar o material, submeter a glutaraldeido a 2% durante 10 horas, 

lavar e secar com água e gaze estéreis dentro do fluxo laminar. Alternativamente. 
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3) Tampões de Gaze 

a) Molhados com cultura: Colocar no vasilhame com hipoclorito de sódio a 1% para ser 

desprezado após desinfecção. 

b) Secos: Deixar em vasilhame reservado por, no mínimo, 48 horas e em seguida 

reutilizá-los. 

4) Filtros Millipore Pequenos: Devem ser desmontados pelo operador, colocados dentro 

de um frasco com hipoclorito e entregues à esterilização (até às 16 horas). 

5) Culturas de parasitos não utilizados: Colocar um volume duas vezes maior de 

hipoclorito dentro dos frascos e em seguida desprezar dentro do vasilhame para 

vidrarias ou plásticos. 

6) Imãs para agitadores magnéticos: Após uso, lavar com água corrente e destilada, 

secar e guardar. 

7) Placas de gel de poliacrilamida: Após o uso, lavar em água corrente, água destilada e 

álcool, secar e guardar. 

 

Equipamentos, bancadas e pias 

1) Cada usuário deverá limpar e arrumar as bancadas e equipamentos após o uso. 

2) No final do expediente as bancadas deverão ser limpas com hipoclorito a 0,5% e, na 

sexta-feira, à tarde, no caso, na sala de cultura, fazer a mesma limpeza com fenol 

semissintético (Germipol – 50 mL/L), utilizando máscara. 

3) As pias deverão ser limpas no início do expediente, quando forem removidos os 

materiais a serem lavados. 

4) Verificar se os refrigeradores e freezeres precisam ser descongelados e limpos, 

semanalmente, e executar a limpeza, se necessário. 

 

Algumas normas da sala de esterilização 

 

 Lavagem: 

1) Retirar, os vasilhames com materiais a serem lavados, da sala, no início do 

expediente. 

2) Lavar o material que estava com hipoclorito de sódio, fenol ou glutaraldeído em água 

corrente. 

3) Mergulhar o material em Extran em vasilhames específicos para cada tipo de 

material, pelo período mínimo de 04 horas. 
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4) Retirar o Extran do material após escová-los (quando necessário), rinsando-os , 

repetidas vezes, com água de torneira seguido por água destilada. 

5) Fazer a rinsagem das pipetas graduadas dentro do lavador de pipetas. 

6) Secar o material em estufa. Colocar papel alumínio para cobrir a vidraria não 

autoclavável e devolver ao laboratório. 

 

Esterilização: 

1) Pipetas 

Colocar chumaço de algodão, empacotar em papel pardo ou porta-pipetas e esterilizar 

em forno (170° C – 180°C) por 01 hora. 
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Capítulo 8 - Manipulação de animais em biotérios 

 

Biossegurança em Biotérios de Criação e Experimentação Animal 

Há uma grande complexidade em relação às maneiras seguras no manejo com 

os animais, pois existe a possibilidade de riscos, tanto para o homem quanto para o 

animal.  

Animais de laboratório representam um risco para quem os maneja, 

independentemente de estarem ou não infectados, pois podem carrear agentes 

patogênicos, inclusive zoonóticos. Todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho 

com estes animais devem ter consciência deste risco. 

Atualmente são conhecidas mais de duzentas Zoonoses. Zoonoses são 

infecções transmitidas naturalmente entre animais vertebrados e o homem por agentes 

biológicos patogênicos. Os animais devem ser considerados como fonte potencial de 

infecção, embora não apresentem sinais aparentes de doença. 

Classificação dos Animais quanto ao Status Sanitário 

O manejo na criação e manutenção de animais de laboratório pode ser através 

de técnicas que resultarão em animais livres de qualquer forma de vida associada 

(Vírus, Bactérias, Fungos, Protozoários, Helmintos, etc). De acordo com o status 

sanitário que apresentam os animais de laboratório podem ser: 

- Gnotobióticos → Possuem uma microbiota associada conhecida. 

- Germ Free  → Animais totalmente  isentos de germes. 

- Specific Patogen Free (SPF) → Animais isentos de Agentes Patogênicos Específicos. 

- Animais Convencionais → Animais que possuem microbiota indefinida. 

A classificação dos animais em Gnotobióticos, Germ Free, SPF ou 

convencionais está relacionada com o padrão sanitário em que vivem nos biotérios. 

Quanto mais eficiente são as barreiras sanitárias dos biotérios, sejam estes de 

Criação ou Manutenção/Experimentação, menores as chances de contaminação dos 

animais. 
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Barreiras Sanitárias 

As Barreiras Sanitárias são imprescindíveis nos Biotérios de Criação e 

Manutenção/Experimentação. São definidas como mecanismos físicos, químicos e 

biológicos que dificultam ou minimizam os efeitos da interação entre agentes biológicos 

de risco com o homem e o animal e que são necessárias de acordo com o grau de risco 

do agente envolvido. 

Exemplos de Barreiras Sanitárias: Materiais utilizados na construção dos 

Biotérios, equipamentos para filtração de ar, autoclaves, higiene pessoal da equipe de 

funcionários do setor e dos usuários de animais, pressão diferencial entre ambientes, 

compostos químicos utilizados em desinfecção e esterilização, etc. 

Níveis de Biossegurança recomendados no uso de animais infectados: 

Nível de 

biossegurança 
Práticas e técnicas Equipamentos de segurança Instalações 

1. Baixo risco 

individual e 

comunitário. 

Manejo padrão para 

colônias convencionais 

_______  

Básicas 

2. Moderado risco 

individual e 

comunitário podendo 

causar patologias ao 

homem ou ao animal. 

Uso obrigatório de 

jaleco e luvas, 

descontaminação dos 

dejetos infectados e das 

gaiolas dos animais 

antes da higienização, 

acesso limitado e 

sinalização para alerta 

de riscos. 

Barreira parcial (guichê de 

desinfecção), uso de EPIs 

(máscara, óculos protetor,  etc.) 

para a manipulação de agentes ou 

animais infectados que produzem 

aerossóis. 

 

 

 

Básicas 

3. Risco individual 

elevado, risco 

comunitário baixo 

Práticas do nível 2, 

mais: uniforme especial 

e acesso controlado 

Os do nível 2, porém, devem ser 

usados para todos os tipos de 

manipulações com animais 

infectados. 

Alta 

segurança 



83 
 

4. Elevado risco 

individual e 

comunitário 

Prática do nível 3, mais: 

troca de roupa de rua por 

uniforme especial em 

vestiário, ducha na 

saída, descontaminação 

de todos os dejetos antes 

de sua retirada do 

infectório. 

Barreiras máximas, isto é, classe 

III de segurança biológica ou 

barreira parcial em combinação 

com: Proteção total do corpo com 

uma peça única dotada de 

ventilação e pressão positiva, 

gaiolas dotadas de filtros, 

estantes com fluxo laminar, etc 

 

 

Segurança 

máxima 

 

Regras importantes para o trabalho seguro em Biotérios de Criação e 

experimentação animal 

 

1º - Não somente os técnicos devem ter consciência dos perigos existentes, 

alguns dos quais específicos para cada área, mas, também os pesquisadores e o pessoal 

de apoio que tem acesso ao biotério. 

2º - Em relação ao ambiente de trabalho, alguns odores animais são agressivos 

para seres humanos. Grande parte destes odores é produzida pela decomposição 

bacteriana dos excrementos, porém não se deve usar produtos que os mascare, pois, 

podem ser extremamente nocivos aos animais. Esses odores devem ser controlados por 

procedimentos rotineiros de limpeza e ventilação adequados. As pessoas que trabalham 

nestes ambientes obrigatoriamente devem usar máscaras.  

O mais comum e mais sério dos contaminantes ambientais dos biotérios é o 

amoníaco (NH3), que se forma pela ação das bactérias (urease positiva) sobre os 

excrementos. A concentração do amoníaco é influenciada por muitos fatores, como: 

ventilação, umidade relativa, número de animais por gaiola, alimentação, etc. 

3º - Nas salas de infecção dos animais (infectórios) é comum o uso de éter. 

Este produto, além de produzir sintomas como dor de cabeça, cansaço e irritabilidade, 

pode apresentar peróxidos altamente explosivos que já foram responsáveis por graves 

acidentes em laboratórios onde se realizava experimentos com animais. Substituir este 

método de anestesia por outro. 
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4º - Todos os bioteristas ou estudantes/pesquisadores que trabalham com 

animais sejam estes infectados ou não, devem ter treinamentos específicos e serem 

informados sobre todos os riscos a que estão sujeitos, bem como as maneiras de se 

proteger e evitá-los. 

5º - Monitoramento cuidadoso da saúde dos animais e dos técnicos a fim de se 

evitar doenças que podem ser transmitidas do homem para os animais e vice-versa. 

6º - A higiene pessoal constitui uma importante barreira contra infecções. O 

hábito lavar as mãos antes e após manipular qualquer animal, reduz o risco de 

disseminar doenças, bem como o de auto-infecção. 

7º - É obrigatório o uso de luvas para qualquer procedimento nos biotérios 

(criação e experimentação). Ao manipular agentes patogênicos, em biotérios 

experimentais, utilizar luva dupla. 

8º - Uniforme completo (Jaleco de mangas compridas e longo, calça exclusiva 

para uso no biotério, máscara, gorro, pantufas, etc) 

9º - Fumar, comer ou beber não é permitido dentro dos biotérios ou em 

qualquer outra área em que existam microorganismos patogênicos. 

10º -Qualquer ferimento na pele do técnico, ou estudante, ou pessoal de apoio, 

deve ser devidamente protegido antes de se iniciar a manipulação de animais e agentes 

patogênicos. 

11º - As roupas de laboratório usadas em áreas de risco devem ser autoclavadas 

antes de serem lavadas.  

12º - Se agentes altamente infecciosos ou nocivos são usados, o animal deve 

ser isolado em unidade de fluxo laminar ou mesmo em isoladores, nos quais o ar que 

entra e sai é convenientemente filtrado, através de filtros absolutos. 

13º - Necrópsias de animais infectados com organismos altamente contagiosos 

devem ser feitas em gabinetes ventilados, que permitam a filtragem do ar. 

14º - O material descartado (proveniente de necrópsia, carcaças de animais 

infectados, etc) deve ser identificado e autoclavado. Se possível incinerado. 



85 
 

15º - Avaliação sorológica periódica do pessoal, considerando o agente de 

risco. 

16º - O pessoal deve receber, anualmente, reforço de treinamento ou treino 

adicional quando houver mudanças de procedimentos. 

17º - Gaiolas devem ser apropriadamente descontaminadas, preferencialmente 

por autoclave, antes da limpeza e lavagem.  

18º - Equipamentos e superfícies de trabalho devem ser descontaminadas com 

desinfetante apropriado, em uma rotina básica, após o término do trabalho com 

materiais infecciosos e especialmente após derrame, gotejamento ou outra forma de 

contaminação com material infeccioso. 

19º - Gabinetes de fluxo laminar, contenções físicas e/ou equipamentos de 

proteção individual (respiradouros, máscaras faciais) devem ser usados sempre que 

procedimentos com alto potencial de formação de aerossóis são realizados. 

20º - Aventais, jalecos ou uniformes são vestimentas de proteção usadas nas 

áreas de animais, devendo ser retiradas antes de sair. 

21º - Os biotérios devem ter um programa de segurança que inclui 

equipamentos de combate a incêndio, instruções para o uso correto de equipamentos e 

treinamento de primeiros socorros. 

22º - Todo o pessoal que trabalha com animais deve saber manipular 

corretamente todas as espécies envolvidas, para a segurança e saúde deles próprios, bem 

como dos animais. 

Acidentes que geralmente ocorrem em biotérios: 

A) Ferimentos causados por animais (arranhão, mordedura, etc). A contenção do animal 

efetuada de maneira adequada evita este tipo de acidente.  

B) Cortes causados pelas gaiolas, tampas ou outro material; 

C) Quedas causadas por pisos escorregadios ou degraus; 

D) Torções causadas por objetos pesados, levantados incorretamente; 

E) Ferimentos nos olhos e pele, quando da utilização incorreta de agentes químicos. 
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É imprescindível a notificação IMEDIATA de possíveis acidentes que venham 

ocorrer nos biotérios. 

Riscos Ambientais nos biotérios: 

- Físicos – Ruídos, Temperatura, luminosidade 

- Químicos – Poeiras, gases, vapores 

- Biológicos – Agentes patogênicos (Bactérias, Fungos, Helmintos, Protozoários, etc). 

- Mecânicos – Equipamentos, ligações elétricas e ferramentas 

- Ergonômicos – Trabalho exaustivo, postura incorreta, levantamento de pesos, etc. 

Homem x Animais de Experimentação 

Um grande engano que se comete é entender que infecção é sinônimo de 

doença. Infecção ocorre sempre que um agente vivo penetra no interior de um 

organismo hospedeiro causando ou não doença. A doença nem sempre é visualizada. No 

caso dos animais de laboratório, a maioria das doenças são subclínicas , aparecendo 

apenas em caso de desequilíbrio extremo da relação bioterista/animal. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






