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Introdução

As aulas práticas são de extrema importância para o 
processo ensino-aprendizagem, já que potencializam a 
fixação dos conhecimentos ministrados [1,2]. Essas 
aulas práticas fornecem conhecimentos técnicos-
científicos que os discentes utilizarão em sua rotina de 
trabalho, caso escolham se especializar em 
microbiologia. 

Por outro lado, nessas aulas são manipulados uma 
grande variedade de microrganismos, necessitando que 
sejam seguidas normas de Biossegurança estabelecidas 
para um laboratório dessa natureza, a fim de se evitar a 
contaminação de seus usuários, bem como a 
disseminação de patógenos para outros ambientes. 

Durante as atividades de graduação apenas agentes 
biológicos de Classe I podem ser manipulados, uma 
vez que são microrganismos não suscetíveis de causar 
doenças nos indivíduos. Os alunos aprendem técnicas e 
métodos microbiológicos básicos, assim como normas 
e equipamentos de biossegurança, que os tornam aptos 
a atuar em laboratórios de microbiologia em todo o 
Brasil.

A Biossegurança desenvolve ações voltadas para a 
prevenção, minimização ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 
visando à saúde do homem, dos animais, a preservação 
do meio ambiente e a qualidade dos resultados [3].

Para a biossegurança no laboratório de 
microbiologia é necessário o uso de EPI 
(Equipamentos de Proteção Individual), que incluem o 
uso de jaleco, luvas, máscaras, toucas, óculos, calça 
comprida e sapatos fechados.

No entanto, ao longo dos anos, algumas dificuldades 
têm sido encontradas nas aulas práticas. Por isso, 
durante o programa de monitoria no ano de 2009, foi
avaliado o uso de EPI nas aulas práticas da disciplina 
de Microbiologia Geral da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE).

Material e Métodos

Por meio de informações obtidas aplicando-se 
questionários a pesquisadores, docentes e monitores, 
perfazendo um total de 30 amostras, investigou-se 
diretamente o uso de EPI e indiretamente os riscos e 
acidentes ocorridos durante as aulas práticas no 
laboratório de Microbiologia da UFRPE, durante o 
primeiro semestre de 2009.

O questionário foi aplicado aleatoriamente, 
abrangendo todas as turmas que têm disciplinas de 
Microbiologia como obrigatórias a saber: Engenharia 
Agrícola e Ambiental, Agronomia, Bacharelado e 
Licenciatura em Ciências Biológicas, Economia 
Doméstica, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, 
Medicina Veterinária e Zootecnia, nos turnos da 
manhã, tarde e noite.

Cada pessoa recebeu um questionário com 10
tópicos com quatro alternativas para escolher: sempre, 
maioria das vezes, raramente e nunca. As questões 
foram direcionadas em avaliar o uso de EPI e a 
conseqüência do mau uso desses equipamentos.
   Além dos tópicos o aluno respondia o motivo pelo 
não uso dos EPIs durante as aulas práticas e anotava 
crítica e/ou sugestões das aulas práticas. As respostas 
fornecidas foram tabuladas em porcentagem para uma 
melhor exposição e entendimento. O impacto do uso de 
EPI nas aulas práticas foi medido através das respostas 
dos questionários.

Resultados e Discussão

As aulas práticas de Microbiologia foram avaliadas 
por 30 pessoas, entre elas, alunos, monitores e 
professores, nas turmas dos cursos de Engenharia de 
Pesca, Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina 
Veterinária, Bacharelado e Licenciatura em Biologia e 
Zootecnia no primeiro semestre de 2009.

Os resultados obtidos para os 10 tópicos do 
questionário constataram-se que 95% dos estudantes



confirmaram que utilizam o EPI jaleco durante as aulas 
práticas no laboratório de microbiologia. 

Com relação ao uso de calças compridas, 98% 
afirmaram utilizá-las, já o uso dos sapatos fechados 
apenas 63,7% responderam que utilizam. 

No tocante ao uso do EPI luva foi observado que 
apenas 12% faziam uso deste, alegando falta de 
materiais e exigência por parte dos professores. A 
situação mais grave diz respeito ao uso de toucas, 
óculos e máscaras, cujos resultados mostraram a não 
utilização deste por parte dos alunos. Estes dados 
mostram que é necessária a exigência do uso dos EPIs 
por parte dos professores, além da conscientização para 
que os alunos adotem espontaneamente o hábito de 
utilizar os equipamentos de segurança.

Dentre as críticas e sugestões entrou o tema sobre o 
espaço físico do laboratório, sugerindo melhoria nas 
instalações e equipamentos.

Outras sugestões observadas foram: o aumento do 
tempo (duas horas semanais) para o desenvolvimento 
das práticas; maior disponibilidade de materiais; 
utilizações de práticas voltadas para cada curso; 
aumento do número de monitores, pois às vezes tem 
apenas um monitor por turma. 

De maneira geral, as aulas práticas de Microbiologia 
atenderam satisfatoriamente as expectativas dos 
discentes, porém com base nas informações, observou-
se a falta de investimento em equipamentos, 
treinamento e conscientização da importância do uso de 
EPI, sugerindo-se medidas a fim de minimizar estes 
problemas; trabalhar com seriedade e concentração; 

enfatizar nas aulas teóricas e práticas a importância da 
Biossegurança e equipar adequadamente os 
laboratórios.
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