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Introdução
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” [1].

O ambiente laboratorial oferece múltiplos e variados 
riscos aos trabalhadores, tais como os riscos causados 
por agentes químicos, físicos, biológicos e 
ergonômicos, sendo os riscos biológicos um dos 
principais geradores de periculosidade. Os agentes 
físicos são caracterizados pelas diversas formas de 
energia a que possam estar expostos os trabalhadores, 
tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, 
temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações 
não ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som 
[2]. Os agentes químicos são substâncias ou produtos 
que podem 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 [2]. Os 
agentes biológicos constituem-se de bactérias, fungos, 
bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros [2]. 
Os riscos ergonômicos são formados de qualquer fator 
que possa interferir nas características psicofisiológicas 
do trabalhador causando desconforto ou afetando sua 
saúde.

Todavia, esses tipos de riscos podem ser controlados 
e minimizados quando são tomadas certas medidas de 
segurança. Basicamente, existem três mecanismos de 
contenção, que incluem as técnicas e práticas do 
laboratório, equipamentos de segurança e design do 
laboratório [3]. As normas práticas gerais são baseadas 
em critérios publicados por Instituições Internacionais 
como a OMS, que desde 1983 tem publicado o Manual 

de Segurança Biológica nos Laboratórios, fornecendo 
orientações práticas sobre técnicas de segurança biológica, 
normas e barreiras de contenção tais como: uso de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (jalecos, 
toucas, máscaras, óculos, luvas e sapato de segurança), 
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs (cabine de 
segurança biológica, chuveiro de emergência, lava-olhos e 
equipamento contra-incêndio), dentre outras normas 
exigidas na biossegurança de acordo com o nível do 
laboratório.

Os laboratórios estão classificados em níveis de
segurança, da seguinte forma:

NB-1: não constituem risco para o meio ambiente. Baixo 
risco individual e coletivo. Ex. Laboratórios didáticos.

NB-2: Agentes associados com doença humana com 
pouco risco para os profissionais de laboratório. Moderado 
risco individual e baixo risco coletivo. Ex. Maioria dos 
laboratórios de pesquisas biomédicas.

NB-3: Agentes indígenos / exóticos associados com 
doença humana e podendo causar graves enfermidades aos 
profissionais de laboratório. Risco individual elevado e 
risco coletivo baixo. Ex. Laboratórios para pesquisa de 
AIDS e tuberculose.

NB-4: Agentes perigosos/exóticos que causam graves 
doenças para o homem e representam sério risco para os 
profissionais de laboratório e para a coletividade.

Ex. Laboratórios que trabalham com agentes altamente 
infecciosos e que se propagam facilmente podendo levar a 
morte, como o vírus Ebola entre outros.

Os resíduos produzidos em laboratórios em função da 
diversidade de atividades que realizam, bem como de 
produtos que manipulam, também representam um 
problema de difícil gestão, não havendo um método ou 
solução único que possa ser generalizado [4]. No Brasil, 
resoluções recentes sobre o tratamento e a disposição final 
dos resíduos dos serviços de saúde [5;6] tornaram evidente 
a responsabilidade dos geradores de resíduos, incluindo os 



estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde. 
Sendo de grande importância o manuseio e o 
gerenciamento desses resíduos visando proteger a 
saúde dos trabalhadores e do meio ambiente.

Diante dessa tão importante discussão sobre a 
Biossegurança, este trabalho teve por objetivo realizar 
uma avaliação e discussão do tema proposto em 
comparação com as normas da Biossegurança no 
Laboratório de Microbiologia classificado em nível de 
segurança NB-1.

Material e métodos
Neste trabalho foram desenvolvidos dois tipos de 

pesquisa: realizou-se uma avaliação e discussão da 
Biossegurança no Laboratório de Microbiologia da 
UFRPE, observando todo o controle, desde o momento 
da coleta até o descarte dos materiais Biológicos. 
Avaliando os problemas, definição de pontos chave, 
hipóteses de solução e aplicação, que acontece através 
de uma prática transformadora. Nessa perspectiva, a 
construção dos dados foi realizada por meio de 
observação, registro fotográfico do ambiente 
laboratorial, no sentido de avaliar possibilidades de 
acidentes, identificando situações de risco e exposição 
desnecessária ao perigo.

Realizou-se também integralmente uma pesquisa 
bibliográfica sobre as normas de Biossegurança, 
relatando procedimentos comprovadamente eficazes e 
condizentes com a realidade do trabalho.

Resultados e discussão
Diante dessa pesquisa, observou-se a necessidade de 

despertar a consciência dos alunos, professores, 
pesquisadores, estagiários e técnicos em relação com os 
riscos a que estão expostos, enfatizando a grande 
importância e necessidade existente na implantação da 
Biossegurança de acordo com o nível de contenção do 
laboratório.

Levando em consideração alguns procedimentos 
básicos para diminuir acidentes, Segundo o Ministério 
da Saúde (1991), como:

• inativação de materiais infectantes antes da 
manipulação ou descarte, pela utilização de autoclave;

• orientação aos funcionários da coleta quanto ao 
acondicionamento do material (vedação dos frascos e 
embalagem individual em sacos plásticos resistentes);

• desinfecção, com hipoclorito a 1% ou álcool a 
70%, das bancadas e de outras superfícies de trabalho, 
antes e após o expediente;

• realização de exames periódicos para funcionários 
anualmente;

• não comer, fumar ou beber no local de trabalho; 
deve haver um lugar com instalações apropriadas para 
a realização destas atividades;

• utilização de aventais (jalecos) para proteção da 
pele e das roupas;

• orientação a todos que fazem parte da equipe, 
quanto à lavagem adequada das mãos;

• não pipetar diretamente com a boca (pipeta de 
vidro); recomenda-se o uso de pipetas automáticas, 

bulbos de borracha (pêra) com proteção de rolhas de 
algodão para diminuir o risco de contaminação do bulbo;

• utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI)e utilização de equipamentos de proteção coletiva 
(EPC);

• cuidados com perfuros-cortantes;
• redução da formação de aerossóis.
De modo geral, a utilização minuciosa das normas de 

Biossegurança, contribuindo desta forma para as boas 
práticas, que devidamente aplicadas, poderão contribuir 
para a segurança do ambiente laboratorial, gerando um bom 
desenvolvimento no trabalho e ganho na qualidade.
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ALGUNS EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A SEGURANÇA LABORATORIAL:

 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual):

 EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva):

Máscaras

Luvas óculos

Jaleco

Sapato
Toucas

Câmara de Segurança 
Biológica

Lava-olhos

Chuveiro de emergência


