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I. INTRODUÇÃO 
A Biossegurança em laboratórios de pesquisa pode ser definida como o conjunto de 

procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de 

eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades desenvolvidas nos laboratórios. A não 

observância de tais medidas pode comprometer a saúde do homem, dos animais, o 

equilíbrio do meio ambiente ou a qualidade das atividades desenvolvidas no laboratório 

(TEIXEIRA & VALLE, 2010). Pensando na segurança de todos os envolvidos no Curso de 

Verão em Biociências e Tecnologia, elaboramos e disponibilizamos aos participantes, este 

manual de segurança e de boas práticas de laboratório. Ressaltamos a 

OBRIGATORIEDADE da execução das medidas preventivas aqui descritas, para garantir a 

segurança de todos os participantes e membros da comunidade científica de nosso Instituto, 

durante a realização do Cv Biotec. 

 

II. OBJETIVOS DO MANUAL DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS DE 
LABORATÓRIO 

1. Fornecer um guia geral sobre biossegurança. 

2. Instruir os participantes do Cv Biotec quanto aos procedimentos de segurança que 

devem ser rigorosamente executados durante o módulo prático do curso. 

3. Garantir a segurança dos alunos e da comunidade científica do IPTSP/UFG de 

potenciais acidentes de trabalho. 

 

III. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
Os riscos no ambiente laboratorial, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 

(NR-5), da Portaria nº 3.214, do Ministério do Trabalho do Brasil, de 1978, são classificados 

em cinco tipos: riscos de acidentes, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e 

riscos biológicos. Abaixo, descrevemos os três tipos de riscos que são encontrados nos 

laboratórios do IPTSP e mais adiante, as medidas preventivas que devem ser executadas 

para evitar acidentes de trabalho e manter a segurança de todos. 

® 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. Na figura abaixo ilustramos 

os principais agentes de risco físico presentes nos laboratórios do IPTSP. 
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Fonte: Chaves, MJF 2016 – Acesso em 10/01/2019, disponível para download: 
http://www.biot.fm.usp.br/pdf/Manual_de_biosseguranca_e_Boas_Praticas_Labor
atoriais_LAB_DE_GENETICA_CARD_MOLECULAR_INCOR.pdf 

 

® 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.  Nas figuras abaixo ilustramos os principais 

agentes de risco químico presentes nos laboratórios do IPTSP, bem como os símbolos 

utilizados para classificação dos componentes químicos quanto ao risco potencial que o 

mesmo possui. 

 
Fonte: Chaves, MJF 2016 – Acesso em 10/01/2019, disponível para download: 
http://www.biot.fm.usp.br/pdf/Manual_de_biosseguranca_e_Boas_Praticas_Labor
atoriais_LAB_DE_GENETICA_CARD_MOLECULAR_INCOR.pdf 



 

4 
 

 
Fonte: Chaves, MJF 2016 – Acesso em 10/01/2019, disponível para download: 
http://www.biot.fm.usp.br/pdf/Manual_de_biosseguranca_e_Boas_Praticas_Laboratoriais_LA
B_DE_GENETICA_CARD_MOLECULAR_INCOR.pdf 

 

® Riscos biológicos: Consideram-se como agentes de risco biológico as 

bactérias, vírus, fungos, parasitos, entre outros. Na figura abaixo ilustramos os principais 

agentes de risco biológico presentes nos laboratórios do IPTSP.  

 
Fonte: Acesso em 10/01/2019 – adaptado: https://doi.org/10.1038/nri1255; 
https://parasitology.cvm.ncsu.edu/app/canine/uncommon/uncommon_00.html; 
SANTOS, VS dos. "Classificação das bactérias"; Brasil Escola. 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/classificacao-das-bacterias.htm; <a 
ref="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo">Fundo vetore desenhado 
por Brgfx - Freepik.com</a>. 
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IV. PRINCÍPIOS GERAIS 

As Boas Práticas de Laboratório exigem que cada indivíduo, líder, técnico de laboratório, 

professor, aluno ou visitante observem as seguintes regras ao utilizar as dependências dos 

mesmos: 

1. É PROIBIDO o consumo de alimentos e bebidas no laboratório; 

2. É expressamente PROIBIDO fumar dentro do laboratório. A proximidade com 

materiais tóxicos, biológicos e inflamáveis faz com que ao fumar se corra o risco de 

ingestão acidental de reagentes ou de incêndio. 

3. É OBRIGATÓRIO o uso de calça comprida e sapato fechado nas dependências 

dos laboratórios; 

4. É OBRIGATÓRIO o uso de jaleco, dentro do laboratório, lembrando que cada aluno 

deverá trazer o seu próprio jaleco. 

5. Em acordo com a Lei número 9.160, de 23 de julho de 2012 foi publicada no Diário 

Oficial do Município de Goiânia, é PROIBIDO o uso do jaleco fora das 

dependências laboratoriais e hospitalares. 

6. Não usar cabelo solto, quando for longo. 

7. É OBRIGATÓRIO o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs) em acordo com a classificação de risco 

do produto a ser manipulado; 

8. Utilizar proteção apropriada para os olhos quando necessário. 

9. É PROIBIDO o uso de celular dentro dos laboratórios. 

10. É PROIBIDO tocar em maçanetas, celulares, notebooks, tablets ou outros 

dispositivos eletrônicos de uso pessoal com luvas contaminadas, ou que foram 

utilizadas na manipulação de produtos químicos ou biológicos. 

11. É PROIBIDO gravar áudio, vídeo ou fotografar os procedimentos que serão 

executados no módulo prático do Cv Biotec. 

12. Evitar perturbar ou distrair quem esteja realizando algum trabalho no laboratório; 
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13. Seguir os procedimentos de descarte adequados para cada reagente ou material de 

laboratório. 

14. Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que 

envolvam material perfurocortante. 

15. Nunca pipetar diretamente com a boca ou identificar qualquer produto pelo cheiro. 

16. Evitar a exposição a gases, vapores e aerossóis. Utilizar sempre uma capela ou 

fluxo para manusear estes materiais.  

17. Lavar as mãos ao final dos procedimentos de laboratório e remover todo o 

equipamento de proteção incluindo luvas e aventais. 

18. É PROIBIDO a colocação/retirada de lentes de contato, a aplicação de cosméticos 

ou escovação dos dentes no laboratório. 

V. UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs são elementos de contenção de uso 

individual utilizados para proteger o profissional do contato com agentes biológicos, 

químicos e físicos no ambiente de trabalho. Servem, também, para evitar a contaminação do 

material em experimento ou em produção. Desta forma, a utilização do equipamento de 

proteção individual torna-se obrigatória durante todo atendimento/procedimento. Os 

equipamentos de proteção individuais obrigatórios nas atividades exercidas no laboratório 

são: luvas, jaleco, máscara, touca, sapato fechado e calça comprida. Algumas observações 

importantes estão descritas a seguir: 

® Luvas de látex: É indicado para manipular qualquer tipo de amostra biológica e em 

procedimentos simples que não necessitam do uso de luvas estéreis. 

Obs.: Deve ser usado um par de luvas exclusivo por usuário, descartando-o após o uso; O 

uso das luvas não elimina a necessidade de lavar as mãos; Sempre verificar a integridade 

física das luvas antes de calçá-las; Não lavar ou desinfectar luvas de procedimento ou 

cirúrgicas para reutilização; As luvas não devem ser utilizadas fora do laboratório, a não ser 

para o transporte de materiais biológicos, químicos, estéreis ou de resíduos; Nunca tocar 

objetos de uso comum ou que estão fora do campo de trabalho (caneta, fichas dos usuários, 

maçanetas, telefones) quando estiver de luvas e manuseando material biológico 

potencialmente contaminado ou substâncias químicas; Não toque na parte externa das 

luvas ao removê-las; Em caso de alergia às luvas de látex utilizar as luvas de vinil. 
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® Máscara de TNT (Tecido Não Tecido): Composta por grânulos de resina de 

polipropileno unidos por processo térmico. É um material inerte e que funciona como 

barreira contra passagem de micro-organismos. A eficiência de Retenção Bacteriana (EFB) 

é de 99,8%. Devem ser descartadas após o uso. 

Obs.: Nunca deixar a máscara pendurada no pescoço ou ouvido; Descartar em recipiente 

apropriado, após o uso e sempre que estiver visivelmente contaminada ou úmida; Não 

guardar em bolsos ou gavetas; Evitar tocá-la após a sua colocação. 

® Óculos de segurança: Devem ser usados em atividades que possam produzir 

respingos e/ou aerossóis, projeção de estilhaços pela quebra de materiais, bem como em 

procedimentos que utilizem fontes luminosas intensas e eletromagnéticas, que envolvam 

risco químico, físico ou biológico. 

® Óculos Nitro de Segurança: Para proteção dos olhos contra impactos de partículas 

volantes, luminosidade intensa, radiação ultra-violeta, radiação infra-vermelha, e contra 

respingos de produtos químicos. 

Obs.: Após sua utilização, lavar com água e sabão. No caso de trabalho com agentes 

biológicos, utilizar solução desinfetante - hipoclorito a 0,1%. O uso de solução alcoólica pode 

danificar os óculos. 

® Jaleco de algodão ou material sintético: É um protetor da roupa e da pele que deve 

ser utilizado exclusivamente em ambiente laboral. 

Obs.: O jaleco deve ter mangas longas, podendo ser de algodão ou de material sintético. A 

roupa branca não substitui o uso do jaleco; A troca deste EPI deve ser diária e sempre que 

for contaminado por fluidos corpóreos; Não circule nas dependências externas à clínica ou 

laboratório com o jaleco, exceto durante o transporte de material biológico ou químico; Deve 

ser transportado em sacos impermeáveis e lavado separadamente das roupas de uso 

pessoal. 

® Gorro descartável sanfonado em TNT: Proporciona uma barreira efetiva contra 

respingos e aerossóis. 

Obs.: Os cabelos devem estar presos e o gorro cobrindo todo o cabelo e as orelhas. Para 

retirá-lo, puxe pela parte superior central, descartando-a em recipiente apropriado. Deve ser 

utilizado exclusivamente no ambiente laboral ou durante o transporte de material biológico 

ou químico. 

® Sapato fechado tipo tênis: Devem ser utilizados para proteção dos pés no ambiente 

laboral durante suas atividades.  
Obs.: É obrigatória a utilização de calçados fechados tipo tênis, sem exposição dos pés. 
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VI. INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM DAS MÃOS 

 
Fonte: ANVISA - Cartaz Higienização Simples das Mãos, Acesso em 10/01/2019, disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/450443/Cartaz+Higieniza%C3%A7%C3%A3o+Simples+das+M%C3%A3os/be3e

4206-0dfd-4f0d-a563-71cf9ebccd91 
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