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Introdução

Os riscos oferecidos pela falta de segurança 
são de diversos tipos e podem ser classificados em: 
Riscos Biológicos, Riscos Mecânicos, Riscos 
Ergonômicos, Riscos Físicos e Riscos Químicos, 
Universidade Estadual Paulista [1]. O conjunto de 
práticas e ações técnicas voltadas para prevenir, 
minimizar ou eliminar esses riscos inerentes às 
atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 
objetivando preservar a saúde do homem, dos animais e 
do meio ambiente, chama-se biossegurança 
[2,3,4,5,6,7].

A biossegurança é uma área de conhecimento 
relativamente nova, que impõe desafios a empresas que 
investem em pesquisa e propõe medidas de proteção a 
saúde da equipe profissional. Essas medidas são 
inúmeras e, dentre elas destaca-se a utilização de 
equipamentos de proteção individual (EPI), descarte 
dos resíduos dos laboratórios no local certo, não 
recomendação do uso de brincos e anéis, fazer uso de 
sapatos fechados, sempre lavar as mãos, etc [8,9,10].

Na opinião de especialistas que discutem a 
biossegurança, o grande problema não está nas 
tecnologias disponíveis para eliminar ou minimizar os 
riscos e, sim, no comportamento dos profissionais, que 
entendem os riscos e conhecem os mecanismos de 
controle, mas tem dificuldade em aderir às medidas de 
segurança que busquem a proteção ao risco de 
exposição, subestimando, muitas vezes, o próprio risco 
[10,11].

Além das preocupações já apresentadas, há 
alguns cuidados, que por muitas vezes passam 
despercebidos pelas pessoas que trabalham em 
laboratório, mas são essenciais, visto que são grandes 
causadores de riscos mecânicos ou riscos de acidentes. 
Considera-se risco de acidente qualquer fator que 
coloque o trabalhador em situação de perigo e possa 
afetar sua integridade, bem estar físico e moral. São 
exemplos de risco de acidente: as máquinas e 
equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio 
e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento 
inadequado, etc., Mancini [2].

Partindo-se do pressuposto que os riscos 
mecânicos são causados, em sua maioria, devido a
negligência das pessoas que trabalham nos laboratórios, 

o objetivo deste trabalho foi verificar as condições físicas 
dos laboratórios e os comportamentos de professores e 
alunos, que realizam atividades de pesquisa nos 
laboratórios do Departamento de Morfologia e Fisiologia 
Animal (DMFA) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, favoráveis à minimização de riscos de 
acidentes, Ministério da Saúde [10].

Material e métodos

Foi realizado um registro fotográfico dos laboratórios do 
Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal (DMFA) 
buscando avaliar a existência de possíveis Riscos 
Mecânicos nos mesmos, e o comportamento dos 
profissionais favoráveis à minimização destes riscos.

Resultados e Discussão

Durante a análise dos riscos de acidentes, foram 
observados os seguintes itens: máquinas e equipamentos 
sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, 
arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, etc. 
Foi constatada a vulnerabilidade aos riscos mecânicos dos 
profissionais que trabalham nos laboratórios, visto que na 
maioria dos casos, pôde-se observar:

• Arranjo físico inadequado, materiais deixados no chão 
(Imagem 1), empilhamento inadequado (Imagem 2),
revestimento de paredes, pisos e tetos não resistentes à 
lavagem e ao uso de desinfetantes e apresentam frestas e 
ranhuras (Imagens 3 e 4), podendo ocasionar acidentes e 
desgaste físico excessivo;
• Equipamentos e maquinários em péssimo estado de 
conservação (Imagem 5), utilização inadequada, instalação 
e montagem precária. A má utilização de máquinas (como 
exemplo a guilhotina) pode resultar em ações de corte, 
puncionamento, cisalhamento e dobra;
• Riscos elétricos (Curto-circuito, choques elétricos, 
incêndios, queimaduras, acidentes fatais) causados por 
condições e atos inseguros (Imagem 6);
• Iluminação deficiente (Imagem 7);, podendo ocasionar 
fadiga, problemas visuais e acidentes de trabalho 
• Os ambientes não são arejados por meio de janelas, não 
sendo recomendado o uso de ventiladores, pois estes 
causam a elevação das partículas de poeira no ambiente.
• Equipamentos e instrumentos perfurocortantes (Imagem 
8) são utilizados e descartados de forma inadequada; 



• Os profissionais não apresentam cuidados com as 
vidrarias, utilizam frasco de vidro com fraturas e 
trincas, não avaliam o tamanho da rolha com o orifício 
e o descarte não é feito de forma adequada;
• Nos laboratórios que utilizam animais em 
experimento, os profissionais não estão capacitados 
para o trabalho, não conhecem a espécie escolhida, a 
forma de contenção adequada, métodos para minimizar 
o estresse. Os estudantes, estagiários e pesquisadores 
iniciantes não contam com a supervisão de 
profissionais experientes em experimentação animal. 
Os animais podem, através de dentes, unhas e 
movimentos bruscos, provocar desde ferimentos leves 
até lesões mais graves como traumatismos, fraturas e 
hemorragias, dependendo do porte, agressividade ou 
nível de estresse da espécie.
• Profissionais relapsos, que não utilizam os EPI 
básicos recomendados (Imagem 9) (luvas, máscaras, 
jaleco, gorro e protetores oculares), que constituem 
uma forma segura e eficaz contra a contaminação, 
formando barreiras protetoras e reduzindo o contato 
com matérias orgânicas. O jaleco constitui barreira de 
proteção para as roupas pessoais devendo ter colarinho 
alto e mangas longas, podendo ser de pano ou 
descartável. As luvas são usadas como barreira 
protetora para evitar o contato com líquidos corporais, 
secreções e objetos contaminados. As luvas de 
procedimento (de látex, descartáveis) devem ser 
trocadas a cada paciente e sempre que ocorrerem furos. 
E também, não fazem uso de sapatos fechados, 
evitando assim, o contato da pele com os agentes 
infecciosos.
• As pessoas que trabalham nos laboratórios utilizam 
jóias nas atividades de pesquisa. Não é recomendado 
uso de brincos e anéis durante o atendimento, pois pode 
haver o acúmulo de microrganismos.

 Devido ao grande número de riscos de acidentes, 
faz-se necessário algumas medidas de prevenção, como 
por exemplo: A iluminação dos locais de trabalho e de 
manutenção deve ser suficiente; as máquinas devem ser 
mantidas num perfeito estado de conservação e devem 
ser manipuladas sem distrações; utilização dos 
equipamentos de proteção individual adequados; os 
trabalhadores que operam máquinas devem receber 
formação adequada; durante atividades experimentais 
não se pode utilizar acessórios, barba comprida e os 
cabelos compridos presos e protegidos por uma touca, 
etc.

As informações sobre os riscos e as 
precauções a serem tomadas, tanto nas atividades de 
rotina como em situações de emergência devem estar 
disponíveis em anuais e protocolos para todos os 
profissionais que desempenham suas funções em 
laboratórios. A adoção de procedimentos operacionais 
padrão (POPs), é indispensável para a garantia da 
qualidade das atividades desenvolvidas e o uso de EPIs 
não deve ser negligenciado por inexperiência ou 
excesso de confiança. O investimento institucional em 
programas educacionais na área de biossegurança 

possibilita a capacitação e o treinamento sistemático e é 
fator essencial para a promoção da saúde e qualidade das 
ações. Assim como recursos destinados à manutenção de 
instalações, equipamentos e a aquisição de insumos nas 
quantidades e especificações solicitadas merecem atenção 
especial de gestores. 

Conclusão

Há uma infinidade de medidas de segurança a 
serem seguidas, porém o fator fundamental para a 
minimização dos riscos mecânicos é a conscientização e 
educação permanente dos profissionais proporcionando-
lhes condições para um trabalho seguro, bem como a 
oportunidade para reflexões, discussões críticas, 
atualização e adoção de medidas preventivas corretas. A 
atitude que cada indivíduo adota é a prevenção mais 
importante, graças a um processo educativo, pois, as 
próprias pessoas que trabalham em laboratório tem 
dificuldade em aderir às medidas de segurança. Avaliando 
este fato, é importante a preocupação com a forma em que 
estes profissionais estão sendo treinados nas instituições de 
saúde, sobre a temática em estudo.

Referências
[2] Universidade Estadual Paulista. Manual de biossegurança. Disponível 
em 
<http://www.crorj.org.br/biosseguranca/manual%20biosseguranca%20pra
ticas%20corretas.pdf> Acessado dia 06 de junho de 2009.
[3] MANCINI, P. C. Medidas de biossegurança em audiologia. Rev. 
CEFAC,  São Paulo,  v. 10,  n. 4, 2008. 
[4] TEIXEIRA, P.; VALLE, S. Biossegurança: uma abordagem 
multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1996
[5] SOUZA, C. P.; TANIGUTE, C. C.; TIPPLE, A. F. V. Biossegurança: 
medidas de precauções-padrão em fonoaudiologia. Fonoaudiol Brás, p. 
18–24. v. 3, n. 4, 2000.         
[6] HIRATA, M. H., MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. 
Iaed. Barueri:Editora Manole,2002.512 p.
[7] Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB / USP. Manual de 
biossegurança. [periódico on line] 2000. Disponível em: URL: 
http://www.fob.usp.br/adm/comissoes/bioseg/  
[8] TEIXEIRA, M.; SANTOS, M.V. Responsabilidade no controle de 
infecção. Rev. Assoc. Paul. Cirur. Dent. 1999;53(3):177-89.      
[9] GARNER, J. S. Guideline for isolation precaution in hospitals. Part 1. 
Evolution of isolations practices. Hospital Infection Control Practices 
Advisory Committee. 1996;24(1):24-31.        
[10] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde, 
Coordenação Nacional de DST e Aids. Controle de infecções na prática 
odontológica em tempos de aids: manual e condutas. Brasília; 2000. 
[11] ANDRADE, A. C.; SANNA, M. C. Ensino de Biossegurança na 
Graduação em Enfermagem: uma revisão da literatura. Rev. bras. enferm.
Brasília,  v. 60,  n. 5, Oct.  2007 . 
[12] Biossegurança. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 39,  n. 6, Dec.
2005.


