


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Responsáveis pela elaboração 

FRANCIMARA FERREIRA BARRETO DE LIMA 

LARISSA DA SILVA SOARES 

MARISSOL RABELO DE ALMEIDA 

MARLEI CRISTINA ACORDI 

TATIANE FIGUEIRA ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFOPA 

SANTARÉM 

2022 

1ª edição 



3 
 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO SERVIDOR 

Coordenadora 

Wania Cristina Rodrigues da Silva  

Enfermeira do Trabalho 

Francimara Ferreira Barreto de Lima  

Engenheiras de Segurança do Trabalho 

Killian Sumaya Fuziel Lima  

Larissa da Silva Soares  

Médicos 

Rubem José Dourado da Fonseca  

Vivian Silva da Costa Pontes  

Técnica em Enfermagem 

Hosana Félix de Lima Leal  

Técnicas de Segurança do Trabalho 

Marlei Cristina Acordi  

Tatiane Figueira Almeida 

 

Fisioterapeuta 

Marissol Rabelo de Almeida 

(Integra a Coordenação de Qualidade de Vida e Assistência Psicossocial) 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Vera Paz, s/nº (Unidade Tapajós) - Bairro Salé | CEP 68040-255 

Dúvidas e sugestões sobre o Guia podem ser encaminhadas para o e-mail: cvss@ufopa.edu.br 

  



4 
 

SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO..................................................................................................... 06 

2 RISCOS OCUPACIONAIS.................................................................................. 07 

2.1  Medidas de prevenção....................................................................................... 08 

3 RISCO BIOLÓGICO........................................................................................... 10 

3.1 Critérios para avaliação de risco dos agentes biológicos................................ 10 

3.2 Classificação de risco......................................................................................... 12 

3.3 Vias de exposição................................................................................................ 14 

3.4 Contenção............................................................................................................ 15 

3.5 Cabines de segurança biológica........................................................................ 18 

4 RISCO QUÍMICO................................................................................................ 22 

4.1 Vias de intoxicações............................................................................................ 22 

4.2  Inventário de produtos químicos...................................................................... 22 

4.3  Manipulação de produtos químicos.................................................................. 23 

4.4  Fracionamento e diluição de produtos químicos............................................. 24 

4.5  Armazenamento de produtos químicos............................................................ 25 

4.6  Transporte de produtos químicos..................................................................... 26 

4.7  Rotulagem de produtos químicos..................................................................... 27 

4.8  Resíduos químicos.............................................................................................. 29 

4.9 Derramamento e vazamento de produtos químicos........................................ 30 

4.10 Gases comprimidos.......................................................................................... 31 

4.11 Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.......................... 32 

4.12 Incompatibilidade química.............................................................................. 32 

4.13 Pictogramas....................................................................................................... 35 

4.14 Incêndio no laboratório................................................................................... 36 

5 ERGONOMIA....................................................................................................... 37 

5.1 Mobiliário dos postos de trabalho.................................................................... 37 

5.2 Organização do posto de trabalho ................................................................... 39 

5.3 Trabalhos realizados em pé............................................................................... 39 

5.4 Trabalhos realizados sentado............................................................................ 40 

5.5 Monitor................................................................................................................ 42 

5.6 Teclado................................................................................................................ 43 

5.7 Mouse................................................................................................................... 43 

5.8 Postura................................................................................................................. 43 

5.9 Carregamento de peso....................................................................................... 44 

5.10 Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT)......................... 44 

5.10.1 Exercício físico e ginástica laboral............................................................... 45 

5.10.2 Alongamentos................................................................................................ 46 

6 BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS............................................................. 48 

6.1 Elaboração de manual de biossegurança do laboratório................................ 48 



5 
 

6.2 Procedimento Operacional Padrão (POP)....................................................... 48 

6.3 Controle de acesso ao laboratório..................................................................... 49 

6.4 Organização e limpeza do laboratório............................................................. 49 

6.5 Gestão de resíduos.............................................................................................. 50 

6.6 Instruções gerais de BPL................................................................................... 51 

6.6.1 Cabine de segurança biológica e capela de exaustão........................................ 51 

6.6.2 Vidrarias............................................................................................................ 52 

6.6.3 Limpeza de superfícies e utensílios................................................................... 53 

6.6.4 Treinamento...................................................................................................... 53 

6.6.5 Cuidado coletivo com a saúde........................................................................... 53 

6.6.6 Lavagem das mãos............................................................................................ 53 

6.6.7 Regras de condutas............................................................................................ 56 

7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EMERGÊNCIA................................. 58 

7.1 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)  .................................................. 58 

7.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ................................................ 59 

7.2.1 Principais EPIs utilizados em um laboratório................................................... 60 

7.2.2 Periodicidade de substituição dos EPIs............................................................. 65 

7.2.3 Controle de entrega de EPI................................................................................ 65 

7.3 Equipamentos de emergência............................................................................ 66 

REFERÊNCIAS....................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Coordenação de Vigilância em Saúde do Servidor (CVSS/DSQV/UFOPA) tem a 

satisfação de publicizar o Guia de Boas Práticas Laboratoriais, elaborado por sua equipe, com a 

finalidade de sistematizar e organizar informações relevantes, que devem ser observadas pelos 

usuários dos laboratórios da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). 

Boas práticas laboratoriais são um conjunto de normas, procedimentos e atitudes de 

segurança que objetivam minimizar acidentes graves, lesões e contaminações que possam 

comprometer a saúde das pessoas em ambiente laboratorial, aumentando assim a segurança no 

local de trabalho. 

Este Guia de Boas Práticas Laboratoriais aborda com prioridade o risco biológico, 

químico e ergonômico, visto que esses são os que se associam, de modo predominante, às 

atividades laboratoriais e representam maior vulnerabilidade para adoecimentos e acidentes de 

trabalho, caso as medidas preventivas estejam ausentes ou reduzidas. 

 A descrição das boas práticas laboratoriais não se esgota neste Guia, sendo aqui 

apresentada uma abordagem básica para incentivar que as atividades de ensino e pesquisa nos 

laboratórios somente iniciem com o atendimento dos critérios mínimos de segurança. Além disso, 

espera-se que este documento seja o ponto de partida para que as equipes de trabalho dos 

laboratórios elaborem seus próprios protocolos de segurança, com base nas especificidades das 

atividades que desenvolvem. 

 O princípio da prevenção deve ter máxima prioridade, já que envolve questões 

legais, morais e interfere significativamente no desempenho organizacional, para o atendimento 

de metas e objetivos.  
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2 RISCOS OCUPACIONAIS 

A Portaria GM nº 3.214, de 8/6/1978, publicou as Normas Regulamentadoras (NRs) - 

Ministério do Trabalho, as quais ao longo do tempo vêm sendo atualizadas/revisadas. Para definir 

os riscos ocupacionais, devem-se observar: NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(Cipa), NR-9 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais e agentes físicos, químicos e 

biológicos e NR-17 – Ergonomia.  

Observe no Quadro 1 quais são os riscos ocupacionais e suas respectivas cores de 

identificação no mapa de risco. 

Quadro 1 - Classificação dos riscos ocupacionais. 

Risco            Definição/Exemplos 

Acidente 

Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa 

afetar sua integridade, 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. 

Biológico 

Probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos 

(microrganismos, geneticamente modificados ou não), culturas de 

células, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre 

outros. 

Ergonômico 

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, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho 

etc. 

Físico 

Consideram-se agentes físicos as 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 infrassom e o ultrassom. 

Químico 

Consideram-se 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 por meio da pele ou por ingestão. 

Fonte: Adaptado do Ministério do Trabalho e Assistência Social, 2022. 

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 

nos ambientes de trabalho que, em razão de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 
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Risco: exposição a um perigo (ou fator de risco). 

Risco = Perigo + Exposição 

exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.  

Esquema 1 – Diferença entre riscos e perigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

Visando à gestão dos riscos nos ambientes laborais, a Instituição deve comunicar aos 

trabalhadores os riscos identificados e as medidas de prevenção. Além disso, é importante que a 

organização adote mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos 

ocupacionais, por meio do mapa de risco ou de outra técnica ou ferramenta, com assessoria da 

equipe de Segurança o Trabalho. 

2.1 Medidas de prevenção 

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar 

os riscos sempre que: 

a) as exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais 

determinarem; 

b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar; 

c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as 

lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho 

identificados. 

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas 

Inerente à substância, 

mistura de substâncias, 

processo, equipamento, 

situação. 

Baseada na intensidade, 

duração e frequência de 

contato com o agente. 

 
SEM EXPOSIÇÃO, NÃO HÁ RISCO!  Importante! 
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de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, 

planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser 

adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia: 

a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; 

b) utilização de equipamento de proteção individual (EPI). 

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos 

trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e às limitações das medidas de 

prevenção. 
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3 RISCO BIOLÓGICO 

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os 

protozoários, os vírus, entre outros.  A NR 32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de 

saúde – subitem 32.2.1.1 – define como agentes biológicos os microrganismos, geneticamente 

modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons. 

Considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes 

biológicos. Na avaliação e controle das exposições ocupacionais, considera o risco biológico 

relacionado à presença, em ambientes de trabalho, de agentes biológicos que, em razão de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador. 

De forma abrangente, o risco biológico pode ser entendido como a probabilidade de 

exposição ocupacional a agentes biológicos, aí incluídos principalmente os vírus, as bactérias e os 

parasitas, capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

Os agentes biológicos estão em todos os ambientes e fazem parte da rotina do 

homem, seja na natureza, nos alimentos (iogurte, cerveja), na roupa de cama, nos tapetes 

(ácaros), na nossa pele (ácaros), seja na flora intestinal. 

Quando esses agentes biológicos passam a ser um risco à saúde? Como considerar 

que trabalhar com tais agentes pode causar doenças para o trabalhador, contaminar o ambiente ou 

outros animais? Há critérios? 

3.1 Critérios para avaliação de risco dos agentes biológicos 

A importância da avaliação de risco dos agentes biológicos está na estimativa do 

risco, no dimensionamento da estrutura para a contenção e na tomada de decisão para o 

gerenciamento dos riscos. Para isso, consideram-se alguns critérios, entre os quais se destacam: 

a) Natureza do agente biológico – organismos ou moléculas com potencial de ação 

biológica infecciosa sobre o homem, animais, plantas ou sobre o meio ambiente em geral. 

b) Virulência – é a capacidade patogênica de um agente biológico, medida pelo seu 

poder de aderir, invadir, multiplicar e disseminar em determinados sitos de infecção e tecidos do 

hospedeiro, considerando os índices de morbimortalidade que ele produz. 

c) Modo de transmissão – é o percurso feito pelo agente biológico da fonte de 
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exposição até o hospedeiro. O conhecimento do modo de transmissão do agente biológico é de 

fundamental importância para a aplicação de medidas que visem conter a disseminação do 

patógeno. 

d) Estabilidade – é a capacidade de manutenção do potencial infeccioso de um agente 

biológico no meio ambiente, inclusive em condições adversas, tais como a exposição à luz, à 

radiação ultravioleta, à temperatura, à umidade relativa e aos agentes químicos. 

e) Concentração e volume – a concentração está relacionada à quantidade de agentes 

biológicos por unidade de volume. Assim, quanto maior a concentração, maior o risco. 

f) Origem do agente biológico potencialmente patogênico – devem ser considerada a 

origem do hospedeiro do agente biológico (humano ou animal), a localização geográfica (áreas 

endêmicas) e o vetor. 

g) Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes – estas incluem profilaxia por 

vacinação, agentes antimicrobianos, antissoros e imunoglobulinas. Inclui ainda a adoção de 

medidas sanitárias, controle de vetores e medidas de quarentena em movimentos 

transfronteiriços. 

h) Disponibilidade de tratamento eficaz – tratamento capaz de prover a contenção do 

agravamento e a cura da doença causada pela exposição ao agente biológico. Inclui a utilização 

de antissoros, vacinas pós-exposição e medicamentos terapêuticos específicos. 

i) Dose infectante – consiste no número mínimo de agentes biológicos necessários 

para causar doença. Varia de acordo com a virulência do agente biológico e a susceptibilidade do 

indivíduo à infecção. 

j) Manipulação do agente biológico – a manipulação pode potencializar o risco, 

como, por exemplo, em procedimentos para multiplicação, sonicação, liofilização e 

centrifugação. Além disto, deve-se destacar que, nos procedimentos de manipulação envolvendo 

a inoculação experimental em animais, os riscos irão variar de acordo com as espécies e os 

protocolos utilizados. Deve ser considerado ainda risco de infecções latentes, que são mais 

comuns em animais capturados na natureza. 

k) Eliminação do agente biológico – o conhecimento das vias de eliminação do 

agente é importante para a adoção de medidas de contingenciamento. A eliminação por excreções 

ou secreções de agentes biológicos pelos organismos infectados, em especial aqueles transmitidos 

por via respiratória, pode exigir medidas adicionais de contenção. As pessoas que lidam com 
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animais experimentalmente infectados com agentes biológicos patogênicos apresentam risco 

maior de exposição em razão da possibilidade de mordidas, arranhões e inalação de aerossóis. 

Além dos aspectos sanitários, devem ser considerados os impactos socioeconômicos 

da disseminação de agentes patogênicos em novas áreas e regiões antes não habituais para o 

agente biológico considerado. 

3.2 Classificação de risco 

Os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas são distribuídos 

em classes de risco assim definidas: 

a) Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a comunidade): inclui os agentes 

biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais adultos sadios. 

Exemplos: Lactobacillus spp. e Bacillus subtilis. 

b) Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade): 

inclui os agentes biológicos que provocam infecções ao homem ou aos animais, cujo potencial de 

propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais 

existem medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas e eficazes. Exemplos: Schistosoma 

mansoni e vírus da rubéola. 

c) Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade): inclui 

os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, em especial por via respiratória, e 

que causam doenças em humanos ou em animais potencialmente letais, para as quais existem 

usualmente medidas profiláticas e terapêuticas. Representam risco se disseminados na 

comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa para pessoa. Exemplos: Bacillus 

anthracis e Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

d) Classe de risco 4 (alto risco individual e para a comunidade): inclui os agentes 

biológicos com grande poder de transmissibilidade, em especial por via respiratória, ou de 

transmissão desconhecida. Até o momento, não há nenhuma medida profilática ou terapêutica 

eficaz contra infecções ocasionadas por eles. Causam doenças humanas e animais de alta 

gravidade, com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Esta classe 

inclui principalmente os vírus. Exemplos: vírus Ebola e vírus da varíola. 
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Quadro 2 - Classificação dos riscos dos agentes biológicos. 

Aspectos Risco 1 Risco 2 Risco 3 Risco 4 

Risco 

individual 

Ausente ou muito 

baixo 
Moderado Alto Elevado 

Risco para 

comunidade 
Ausente Ausente Moderado Elevado 

Infectividade 

Baixa 

probabilidade de 

infectar homens e 

animais 

Dispõe-se de 

medidas 

profiláticas e 

terapêuticas. 

Propaga de 

indivíduo para 

indivíduo. 

Existem 

usualmente 

medidas de 

profilaxia e 

terapêutica. 

Alta 

patogenicidade e 

fácil propagação. 

Não existem 

medidas de 

profilaxia ou 

terapêuticas. 

Exemplos 

Lactobacillus 

spp. e Bacillus 

subtilis. 

Salmonella spp, 

Ascaris 

lumbricoides, 

Leishmania 

amazonenses, 

Flavivirus 

Coronavírus-

SARS-CoV, 

Retrovírus 

(HIV-1 e HIV-2) 

Vírus Ebola e da 

varíola 

Fonte: Adaptado da Portaria nº 1.914, de agosto de 2011 -  Classificação de risco dos agentes biológicos - Comissão 

de Biossegurança em Saúde (CBS) do Ministério da Saúde. 

 Observações sobre a classificação dos agentes biológicos: 

1) No caso de mais de uma espécie de um determinado gênero ser patogênica, serão 

assinaladas as mais importantes, e as demais serão representadas pelo gênero seguido da 

denominação spp., indicando que outras espécies do gênero podem ser patogênicas. 

2) Nesta classificação foram considerados apenas os possíveis efeitos dos agentes 

biológicos aos indivíduos sadios. Os possíveis efeitos aos indivíduos com patologia prévia, em 

uso de medicação, portadores de desordens imunológicas, gravidez ou em lactação foram 

desconsiderados. 

3) O estabelecimento de uma relação direta entre a classe de risco do agente 

biológico e o Nível de Biossegurança (NB) é uma dificuldade habitual no processo de definição 

do nível de contenção. Geralmente o NB é proporcional à classe de risco do agente (exemplo: 

classe de risco 2 - NB-2), porém certos procedimentos ou protocolos experimentais podem exigir 
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maior ou menor grau de contenção. No caso exemplar do diagnóstico de Mycobacterium 

tuberculosis, que é de classe de risco 3, a execução de uma baciloscopia não exige desenvolvê-la 

numa área de contenção NB-3, e sim numa área NB-2, utilizando-se uma cabine de segurança 

biológica (CBS). Se a atividade diagnóstica exigir a reprodução da bactéria (cultura), bem como 

testes de sensibilidade, situação em que o profissional estará em contato com uma concentração 

aumentada do agente, requer-se que as atividades sejam conduzidas numa área NB-3. 

4) Entre as espécies de parasitos, em especial os helmintos, que podem parasitar o 

homem em diferentes continentes, muitas são referidas como zoonoses emergentes, 

principalmente provenientes do pescado. A inclusão dessas espécies visa não somente atualizar o 

espectro de agentes para o trabalho em contenção, mas também alertar para o risco de 

aparecimento dessas parasitoses no País. 

5) Agentes com potencial de risco zoonótico não existentes no Brasil e de alto risco 

de disseminação no meio ambiente devem ser manipulados no maior nível de contenção existente 

no País. Embora estes agentes não sejam obrigatoriamente patógenos de importância para o 

homem, eles podem gerar significativas perdas na produção de alimentos e graves danos 

econômicos. 

3.3 Vias de exposição 

Segundo parecer da FUNDACENTRO, no caso do risco biológico pode-se considerar 

que os modos de transmissão dos agentes biológicos correspondem às vias de exposição 

ocupacionais. Assim, esses modos de transmissão ou vias de exposição variam conforme o 

microrganismo envolvido, e alguns microrganismos podem ser transmitidos por mais de uma via 

de exposição. As quatro principais vias de exposição em serviços de saúde são: percutânea, por 

contato (tanto direto quanto indireto), gotículas e por aerossóis. 

A NR 32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde define que a 

transmissão pode ocorrer das seguintes formas: 

1) Direta: transmissão do agente biológico, sem a intermediação de veículos ou 

vetores. 

2) Indireta: transmissão do agente biológico por meio de veículos ou vetores. 
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Conjuntiva Cutânea 

Oral 
Respiratória 

Figura 1 – Vias de exposição a agentes biológicos. 

    

 

 

 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Clínica dos Olhos (olhos); Freepik (mãos); Educabras (vias aéreas); Getty Images (bebendo água). 

3.4 Contenção 

A palavra-chave em laboratório com risco biológico é CONTENÇÃO, cujo objetivo é 

prevenir, reduzir ou eliminar a exposição de profissionais, de usuários do sistema de saúde, da 

população em geral e do ambiente aos agentes potencialmente perigosos. Pode ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministério da Saúde estabelece que para cada classe de risco há um nível de 

biossegurança correspondente que exige a adoção de procedimentos-padrão, o uso de 

equipamentos de contenção e instalações laboratoriais adequadas ao tipo de trabalho a ser 

desenvolvido, bem como recursos humanos capacitados para a manipulação em contenção aos 

Primária: proteção dos profissionais e dos usuários por meio de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Boas Práticas de Laboratório ( 

BPL) e imunização. 

Secundária: proteção do ambiente por meio de proteção individual, uso de 

equipamento de segurança individual ou coletivo, técnicas e práticas de 

trabalho, em conformidade com a classe de risco de agente manipulado, 

adequação das instalações e da infraestrutura do local de trabalho. 
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agentes biológicos. É importante notar que a adoção desses critérios de biossegurança é 

importante para preservar a saúde humana e o meio ambiente. 

A classe de risco na qual um agente biológico é classificado está diretamente 

relacionada ao nível de biossegurança que deverá ser utilizado para a manipulação do agente. Em 

alguns casos, o trabalho com agente biológico inclui apenas diagnóstico, e não cultura. Assim, o 

trabalho poderá ser realizado em um nível de contenção inferior. 

Figura 2 – Publicação do Ministério da Saúde sobre diretrizes a serem empregadas na contenção de agentes 

biológicos. 

  
Fonte: Ministério da Saúde (2012). 

Algumas orientações são básicas para ambientes com risco biológico, tais como: 

 Antes de manipular agente biológico, verifique a disponibilidade de requisitos 

necessários ao trabalho seguro com agentes biológicos em ambiente de contenção. 

 Ambiente adequado ao nível de biossegurança necessário. 

 Localização em área afastada da circulação do público. 

 Área de escritório fora da área técnica. 

  Local adequado para paramentação. 

 Áreas com acesso restrito. 

 Manual de biossegurança compatível com as atividades realizadas, incluindo 

medidas de contenção em caso de acidente. 

 Plano de gerenciamento de resíduos de acordo com a RDC/ANVISA nº 222/2018. 

 

Recomenda-se a todos os 

profissionais que trabalham 

com agentes biológicos e 

àqueles que promovem 

algum tipo de intervenção nos 

ambientes com este tipo de 

risco o conhecimento das 

“Diretrizes Gerais para o 

Trabalho em Contenção com 

Agentes Biológicos”, do 

Ministério da Saúde!!! 
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 Procedimentos técnicos descritos. 

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de uso de equipamentos, lavagem de 

vidrarias e padronização de procedimentos. 

   A presença de insetos, artrópodes e roedores deve ser controlada. 

 Sinalização de segurança e identificação na porta do laboratório do termo “Risco 

biológico”. 

   Os trabalhos que possam formar gotículas ou aerossóis devem ser realizados em 

cabine de segurança biológica (CBS). 

 É recomendável autoclave disponível em local associado ao laboratório dentro da 

edificação (indicação pode ser alterada dependendo do NB exigido). 

 Obrigatória a disponibilidade de lavatórios exclusivos para lavagem das mãos com 

acionamento automático da torneira, papel toalha para secar as mãos, lixeira com acionamento da 

tampa por pedal, lava-olhos disponível. 

 Equipamentos de contenção: EPIs adequados, os trabalhadores devem estar com o 

esquema de vacinação atualizado, conforme orientações do Ministério da Saúde. 

 Os trabalhadores devem ser informados e treinados sobre os riscos e 

procedimentos do laboratório. Recomenda-se que haja documentação do treinamento com 

conteúdo ministrado, carga horária e frequência. 

 Importante: higienização adequada das mãos, não pipetar com a boca, não usar 

adereços ou alimentar-se no laboratório. 

Em caso de perfurocortantes: 

  Agulhas e outros perfurocortantes devem ser substituídos quando for 

tecnicamente possível. 

 Adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando 

existente, disponível e tecnicamente possível. 

 Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os 

responsáveis pelo seu descarte. 

  O reencape e a desconexão manual de agulhas são vedados. 

 Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, 

rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e vazamento. 
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3.5 Cabines de segurança biológica 

As cabines de segurança biológica (CSB) foram concebidas para proteger o operador, 

o ambiente laboratorial e o material de trabalho da exposição a aerossóis e salpicos resultantes do 

manuseio de materiais que contêm agentes infecciosos. Nem sempre se percebe a formação 

dessas partículas, no entanto podem ser inaladas ou contaminar a superfície de trabalho. As 

CSBs, quando devidamente utilizadas, têm-se revelado altamente eficazes na redução de 

infecções adquiridas em laboratório e contaminações cruzadas de culturas, devido à exposição a 

aerossóis. 

A escolha da CSB para o laboratório deve considerar o tipo de proteção necessária, 

considerando os agentes a serem manipulados e as características da segurança que se busca, 

conforme disposto na tabela a seguir:                                                                                                                                                                                     

Tabela 1 - Critérios para a escolha da CSB considerando o tipo de proteção. 

EQUIPAMENTO RISCO EVITADO 
CARACTERÍSTICAS DA 

SEGURANÇA 

CBS – Classe I Aerossóis e salpicos 

✔ Fluxo de ar de entrada mínimo 

(velocidade frontal) ao nível da 

abertura de acesso ao trabalho. 

Filtragem adequada do ar 

evacuado. 

✔ Não fornece proteção ao produto. 

CBS – Classe II Aerossóis e salpicos 

✔ Fluxo de ar de entrada mínimo 

(velocidade frontal) ao nível da 

abertura de acesso ao trabalho. 

Filtragem adequada do ar 

evacuado. 

✔ Fornece proteção ao produto. 

CBS – Classe III Aerossóis e salpicos 

✔ Confinamento máximo. 

✔ Fornece proteção ao produto se 

houver fluxo de ar laminar. 

Fonte: Adaptado de OMS - Manual de Segurança Biológica em Laboratório, p.65. 

 

Obs.: Cabines de fluxo laminar – Têm a função de proporcionar um ambiente estéril, 

que dê segurança à manipulação de materiais biológicos ou estéreis. Nesse caso, a proteção é 

apenas das amostras. Logo, não são CSBs e não devem ser utilizadas como tal (ver Esquema 2).  
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Esquema 2 - Aplicações da capela de fluxo laminar e cabine de segurança biológica*. 

 
*Não estão inclusos neste esquema o Fluxo Laminar Vertical PCR nem a Cabine de Segurança Biológica Classe II 

A1 para transferência de animais. Fonte: SPLabor Equipamentos para laboratório. 

A velocidade do fluxo de ar por meio da abertura frontal para dentro da câmara é 

controlada, e a integridade do fluxo é frágil, podendo ser facilmente alterada. Visando ao bom 

funcionamento, o ideal é que a instalação da CSB seja afastada da circulação das pessoas, 

afastada de portas e janelas e esteja em local que não receba fluxo direto do equipamento de ar- 

condicionado. 

Recomenda-se que as CSBs sejam instaladas e certificadas por profissionais da 

empresa fornecedora/fabricante e que as manutenções preventivas e corretivas sejam realizadas 

conforme orientações do fabricante. 

O laboratório deve manter os servidores treinados para o uso das CSBs, mantendo os 

registros do treinamento. Além disso, deve dispor de POP para o uso de CSB. 

Obs.: Se durante o uso da CSB for percebida qualquer alteração no funcionamento 

deste equipamento, deve-se parar o experimento e acionar os protocolos de segurança previstos 

para a atividade que esteja sendo desenvolvida, visando à contenção do risco biológico e 

preservando a saúde das pessoas e do ambiente.  
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Acidente com material biológico deve ser avaliado e determinada a providência de 

acordo com o manual de biossegurança do laboratório: 

Primeiros socorros: 

 Lavar exaustivamente com água e sabão o local exposto.  

 Lavar exaustivamente com água ou com soro fisiológico as áreas que envolvam 

mucosas (olhos, boca e nariz). 

 Comunicar imediatamente ao responsável pelo laboratório. 

 Buscar atendimento médico conforme a origem do material biológico. 

 Comunicar à CVSS para proceder a Comunicação de Acidente em Serviço do 

Servidor Público (CAT/SP). 

Conduta: 

 Acidente com material biológico não humano: 

 Consultar o manual de biossegurança do laboratório. 

 Procurar atendimento médico rapidamente, levar todas as informações sobre o 

agente biológico que estava sendo manipulado e relatar a forma de exposição. 

 Seguir conduta indicada pelo médico. 

 Acidente com material biológico humano: 

 Consultar o protocolo de exposição do material biológico do SUS. 

 Lavar o local exposto com água e sabão nos casos de exposição percutânea ou 

cutânea. 

  Lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica as exposições que 

envolvam mucosas. 

  

 Deve-se atentar para a não realização de procedimentos que aumentem a área 

exposta, tais como cortes e injeções locais. A utilização de soluções irritantes (éter, glutaraldeído, 

hipoclorito de sódio) é contraindicada. 

 Procurar atendimento médico de emergência (hospital municipal é a referência) e 

 NÃO REALIZE O EXPERIMENTO SE NÃO HÁ 
SEGURANÇA NA AÇÃO! 

 Importante! 
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relatar a forma de exposição. 

 Seguir conduta indicada pelo médico. 

 

 

 

     

 

 

  

 

Obs.: Não foram abordados temas relacionados ao/à biotério/manutenção de animais 

de experimentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, verifique os capítulos sobre 

equipamentos de segurança e boas práticas laboratoriais, 

além de consultar a Comissão de Ética no Uso de Animais 

no âmbito da Ufopa e as Diretrizes Gerais para o Trabalho 

em Contenção com Agentes Biológicos, do Ministério da 

Saúde. 

 

 Importante! 
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4 RISCO QUÍMICO 

Em consequência das características potencialmente perigosas que muitos produtos 

químicos apresentam (voláteis, tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, peroxidáveis, 

carcinogênicos), o armazenamento e a manipulação requerem o cumprimento de regras e boas 

práticas fundamentais para prevenir acidentes e proporcionar segurança aos usuários dos 

laboratórios. 

4.1 Vias de intoxicações 

As substâncias químicas poderão ser introduzidas no organismo por meio de uma ou 

mais vias, como respiratória, dérmica ou digestiva. 

Para que um agente tóxico seja capaz de produzir danos ao organismo humano, é 

necessária a interação entre os seguintes fatores:  tempo de exposição, concentração e toxicidade 

da substância. A observância das normas de boas práticas e o uso de EPIs são indispensáveis para 

proteção e segurança dos usuários.  

Figura 3 – Vias de exposição aos agentes químicos. 

         Respiratória               Dérmica                  Digestiva 

   
Fonte: Sanar Med; Soluções Industriais; Núcleo de reabilitação integrada (direita para esquerda). 

4.2 Inventário de produtos químicos 

Recomenda-se que antes da aquisição de produto químico seja consultado o 

inventário dos produtos presentes no laboratório e a disponibilidade de espaço físico apropriado 

para acondicionamento deles. Este procedimento visa gerenciar o controle de estoque, bem como 

planejar novas compras de reagentes a fim de prevenir acidentes nos laboratórios.  
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Todos os produtos existentes no local de armazenamento devem ser inventariados em 

bases digitais. A atualização e a manutenção do inventário são de responsabilidade do 

coordenador e/ou técnico de laboratório. 

 No inventário deverão estar indicados o nome do produto, o número CAS, a data de 

entrada no laboratório, a data de validade, o nome do fabricante, a quantidade, a descrição das 

principais incompatibilidades químicas, a necessidade de licenças para aquisição e as demais 

informações consideradas pertinentes. 

4.3 Manipulação de produtos químicos 

Sempre que for manipular um produto químico, o usuário deve buscar conhecer 

antecipadamente suas características e atentar para as recomendações listadas abaixo: 

1. Ler o rótulo antes de abrir a embalagem: verificar se a substância é realmente 

aquela desejada. 

2. Conhecer os riscos associados aos produtos químicos a serem manipulados, 

observar e providenciar os cuidados apropriados antes de começar a trabalhar. 

3. Ler com atenção a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos  

(FISPQ) ou as fichas de emergência do produto químico. 

4. Reconhecer os pictogramas de perigo presentes nos rótulos das embalagens. 

5. Utilizar os EPIs adequados aos riscos.  

6. Observar a incompatibilidade química do produto. 

7. Seguir os procedimentos operacionais padrão (POPs) da atividade. 

8. Possíveis riscos de acidentes devem ser informados para assegurar que o trabalho 

possa ser realizado com total segurança. 

9. Todos os reagentes químicos, soluções, solventes e sais utilizados no laboratório 

deverão ser etiquetados apropriadamente e guardados de acordo com sua compatibilidade. Os 

rótulos originais dos frascos de reagentes deverão ser conservados. 

10. Nunca despejar água em ácido, mas sim o ácido sobre a água. O ácido deve ser 

acrescentado lentamente, sob agitação constante. 

11. É obrigatório, durante o uso de líquidos inflamáveis, manter distância de fontes de 

ignição, ou seja, aparelhos que gerem calor, tomadas, interruptores e lâmpadas. 
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12. As luvas devem ser sempre retiradas antes de mexer em portas, torneiras e outros 

dispositivos de uso comum, de forma a evitar a contaminação de pessoas e outras áreas do 

laboratório. 

13. Substituição dos compostos perigosos ou mudança de processos devem ser 

adotadas sempre que possível. 

14. Redução na quantidade/frequência de utilização de substâncias/materiais 

perigosos. 

15. Utilizar a capela sempre que efetuar uma reação ou manipular reagentes que 

liberem vapores. Verificar se o sistema de exaustão da capela funciona perfeitamente. 

16. Antes de iniciar a atividade, devem-se inspecionar os equipamentos de segurança, 

vidrarias e instalações, visando à verificação de vazamentos, rachaduras e furos. 

17. Não levar as mãos à boca ou aos olhos, quando manipular produtos químicos. 

18. Assegurar que as substâncias químicas não sejam manipuladas por pessoas não 

autorizadas. 

19. Limpar, imediatamente, quaisquer derramamentos acidentais de produtos 

químicos, observando as recomendações presentes na FISPQ deles.  

20. Rotular imediatamente os reagentes e as soluções preparados. 

21. Fechar hermeticamente as embalagens de produtos químicos após a utilização. 

22. Manter na bancada a quantidade mínima necessária de produtos químicos. 

4.4 Fracionamento e diluição de produtos químicos 

Algumas medidas devem ser tomadas quando for realizado o fracionamento de 

reagentes: 

 fazer a leitura da FISPQ, no rótulo do produto, e verificar possíveis 

incompatibilidades; 

 verificar a disponibilidade de EPCs necessários para realização segura do 

procedimento (capelas de segurança, chuveiro de emergência, extintor de incêndio etc.); 

 Atentar para a reatividade entre os produtos; 

 verificar a viabilidade de adotar procedimentos de reutilização, recuperação e 

tratamento in loco; 
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 identificar todo recipiente com produto químico manipulado ou fracionado, de 

forma legível, com etiqueta/rótulo contendo o nome do produto, composição química, sua 

concentração, data de envase, data de validade e nome do responsável pelo fracionamento.  

4.5 Armazenamento de produtos químicos 

Sempre que possível, os produtos químicos devem ser armazenados em 

almoxarifados apropriados que atendam às normas de segurança, a fim de evitar possíveis 

acidentes. O armazenamento de forma inadequada, aliado à falta de planejamento e controle, 

pode propiciar acidentes pessoais e prejuízos materiais. 

Devem-se observar os seguintes critérios para armazenamento de produtos químicos: 

1. Nos laboratórios devem ser armazenadas apenas as quantidades mínimas de 

reagentes para consumo. 

2. Dentro da mesma classe, pode-se utilizar a ordem alfabética para organizar os 

reagentes, mas nunca se deve utilizar esse critério para ordenar os reagentes de uma forma geral. 

3. Estoque por compatibilidade. Os reagentes compatíveis devem ser estocados e 

separados por classes. 

4. Se o espaço para armazenamento for pequeno, as substâncias incompatíveis entre 

si podem ser separadas fisicamente por um grupo de substâncias inertes. 

5. O local de armazenagem deve ser amplo, ventilado e, se possível, possuir um 

sistema de exaustão adequado para suas dimensões. 

6. Separe ácidos e bases em armários diferentes. 

7. Instalação elétrica deve ser à prova de explosões. 

8. Reagentes incompatíveis com água devem ficar estocados longe das tubulações de 

água. 

9. Produtos inflamáveis e explosivos deverão ser mantidos a grandes distâncias de 

produtos oxidantes. 

10. Os líquidos corrosivos (ácidos e bases) devem ficar em armários e prateleiras 

próximos ao chão. 

11. Não armazenar produtos sem identificação, bem como sem data de validade. 

12. Não se devem estocar reagentes inflamáveis em geladeiras domésticas. 
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13. As prateleiras para estoque devem ser apropriadas para conter os frascos de 

reagentes e serem feitas de material resistente aos produtos químicos a serem guardados. É 

aconselhável que as prateleiras sejam confeccionadas em materiais não combustíveis e que 

possuam uma borda, a fim de evitar que os frascos escorreguem e caiam. 

14. Frascos com reagentes químicos e frascos para descarte de solventes deverão estar 

presentes no interior da capela somente enquanto estiverem em uso. Deverão ser posteriormente 

estocados em locais apropriados. 

15. Não armazene produtos químicos embaixo de pias ou chão do laboratório. 

16.  Em casos de uso de armário fechado para armazenagem, que este tenha aberturas 

laterais ou na parte superior para ventilação, evitando-se acúmulo de vapores. 

17. Os armários de armazenagem devem ser identificados de acordo com a classe dos 

produtos que contêm. 

18. Não fumar no local de armazenamento. 

19. Produtos sensíveis a choques devem ser adquiridos sempre em pequenas 

quantidades: compostos nítricos, nitratos orgânicos, acetilenos, azidas, diazometano.  

20. Não armazenar produtos químicos em prateleiras elevadas. 

21. Identificar as embalagens com produtos químicos fracionados. 

22. Bicos de gás, fumaças e unidades de aquecimento não são permitidos nas áreas de 

armazenamento. 

23.  Quando necessário, áreas de armazenamento devem ter ar-condicionado e/ou 

sistema de desumidificação para promover uma atmosfera de ar frio e seco. 

24. Produtos químicos não devem ser expostos ao calor e à luz solar direta.  

25. Prateleiras devem ter suportes firmes e espaço suficiente para prevenir 

deslocamento acidental, bem como amontoamento de frascos.  

26. Frascos de reagentes não devem ultrapassar o limite das prateleiras. 

27. Mantenha um sistema de etiquetagem adequado e padronizado. 

4.6 Transporte de produtos químicos 

O transporte de produtos químicos nos laboratórios e entre eles deve ser cuidadoso e 

realizado com critério para evitar derramamentos, quedas, vazamentos e choques. É possível 

realizar o transporte com segurança, observando-se as recomendações a seguir:  
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1. Transportar em recipientes fechados e à prova de vazamentos os frascos com 

produtos extremamente tóxicos ou cancerígenos.  

2. Transportar recipientes de vidro acondicionados em caixas de material resistente e 

à prova de vazamento. 

3. Não pegar os frascos pelo gargalo. 

4. Utilizar carrinhos apropriados para o transporte de produtos químicos. 

5. Usar avental, luvas e óculos de proteção durante o transporte. 

6. Recomenda-se ter no laboratório um ou mais kits de emergência com absorventes 

adequados, conforme os tipos de produtos químicos que são utilizados no setor. Existem diversos 

absorventes disponíveis no mercado, na forma de pós, granulados e em meias ou mantas 

(observar as instruções contidas na FISPQ). 

7. Os frascos nunca devem ser transportados em contato com o corpo da pessoa que 

está operando. 

Figura 4 - Modo errado e correto de transportar reagente químico. 

 
Fonte: https://www.ufrgs.br/farmacia/wp-content/uploads/2019/04/treinamento-cosat.pdf 

4.7 Rotulagem de produtos químicos 

A rotulagem de produtos químicos é uma forma de descrever as informações de 

perigo químico, assim como realizar a identificação deste produto e, consequentemente, prevenir 

a ocorrência de acidentes relacionados à saúde humana e ao meio ambiente. 

Para o preenchimento correto do rótulo, devem-se informar os riscos por meio do 

Diagrama de Hommel, o nome do produto químico, a concentração, o nome do responsável, o 

nome do laboratório/instituto e a data, conforme imagem abaixo: 
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Figura 5 - Sugestão de rótulo padrão para reagentes químicos/soluções. 

 
Fonte: Elaboração CVSS. 

Recomenda-se que a FISPQ seja consultada para o correto preenchimento do 

diagrama. Ela pode ser encontrada por meio de busca pelo nome do respectivo produto no site do 

fabricante. 

O Diagrama de Hommel é uma identificação de fácil reconhecimento e compreensão 

que indica o grau de perigo que envolve produtos químicos de variados níveis e substâncias 

(Figura 6). É importante ressaltar que o Diamante não indica substâncias químicas exatas nem 

sua composição, sendo um método de classificação apenas para o grau de risco. 

O diagrama é constituído por quatro losangos com cores diferentes: 

 Branco (inferior): risco específico. 

 Azul (esquerdo): risco para a saúde. 

 Amarelo (direito): risco por reatividade. 

 Vermelho (superior): risco de inflamabilidade. 

Cada losango possui um número que varia de 0 a 4, com exceção do losango branco, 

que tem símbolos específicos, conforme a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

https://iusnatura.com.br/5-dicas-uteis-para-planejar-o-transporte-de-residuos-e-produtos-perigosos/
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Figura 6 – Informações para preenchimento do Diagrama de Hommel presente no modelo de rótulo-padrão. 

 
Fonte: https://gastecnique.com.br/usa-instalacao-de-gas-para-laboratorio.html 

 

Atente para as seguintes regras: 

 A etiqueta deve ser colocada no frasco antes de inserir o produto químico. 

 Abreviações e fórmulas não são permitidas. 

 O diagrama deve ser completamente preenchido (consultar as respectivas 

FISPQs). 

 Se a etiqueta for impressa em preto e branco, esta deve ser preenchida com as 

canetas das respectivas cores do diagrama. 

 A classificação do resíduo deve priorizar o produto mais perigoso do frasco, 

mesmo que este esteja em menor quantidade. 

O modelo-padrão para rotulagem química encontra-se disponível na página da Progep 

(http://www.ufopa.edu.br/progep/comunica/informes/rotulagem-padrao-para-reagentes-

quimicos/). 

4.8 Resíduos químicos 

Devem-se utilizar somente as quantidades necessárias dos reagentes durante a 

execução das atividades práticas, mantendo o bom hábito de, inicialmente, fazer uma boa 

estimativa do quantitativo de material que será utilizado. 



30 
 

A segregação dos resíduos químicos deve ser uma atividade diária dos laboratórios, 

sendo, preferencialmente, realizada imediatamente após o término de um experimento ou 

procedimento de rotina. 

Devem-se separar os resíduos não perigosos daqueles considerados perigosos e 

avaliar a possibilidade de reutilização, recuperação ou neutralização destes. Se a única opção for 

o descarte, verificar a possibilidade de submetê-los a algum tratamento químico para 

minimização ou eliminação completa de danos ao meio ambiente. 

Devem-se evitar combinações químicas. Se misturar for inevitável, ser prudente e 

consultar a FISPQ e a Tabela de Incompatibilidade Química (Tabela 1). Resíduos incompatíveis 

podem gerar gases tóxicos, calor excessivo, explosões ou reações violentas. 

Não deverão ser estocadas grandes quantidades de resíduos dentro do laboratório. 

Sempre que houver resíduos, deve-se acondicioná-los em recipientes com boa 

vedação, material compatível e com tipo e tamanho adequados. 

As informações para o descarte adequado de cada produto estão disponíveis nas 

FISPQs e devem estar acessíveis a todos os usuários. 

Os resíduos de produtos químicos deverão ser identificados por meio de fichas de 

caracterização com maior número de informações sobre o conteúdo de cada frasco ou bombona.  

4.9 Derramamento e vazamento de produtos químicos 

Em caso de derramamento ou vazamento, recomenda-se:  

1) Procurar identificar o produto derramado, saber se é tóxico, inflamável, corrosivo. 

Na dúvida, consulte a FISPQ. 

2) Isolar a área e comunicar a ocorrência ao coordenador ou ao técnico do laboratório 

para que sejam tomadas as devidas providências, a fim de cessar o vazamento ou o 

derramamento. 

3) Utilizar os EPIs adequados para a contenção e coleta do resíduo (protetor 

respiratório com filtro para vapores orgânicos e gases ácidos, bota de PVC, luvas de PVC e 

óculos de segurança).  

4) Abra as janelas do recinto. 

5) Caso seja líquido inflamável, não acender luz ou outras fontes de ignição. 
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6) Desligar ar-condicionado, equipamentos, aquecedores, motores, bicos de Bunsen 

etc., que possam produzir faíscas ou ignição e iniciar um incêndio. 

7) Adicionar o absorvente adequado para o produto químico. Em caso de dúvidas, 

consulte a FISPQ do produto. 

8) Os resíduos da limpeza, papel ou materiais impregnados devem ser descartados 

como resíduos químicos. 

Figura 7 – Derramamento de reagente em ambiente laboratorial. 

 
Fonte: Boas Práticas em Laboratório USP (2016).        

4.10 Gases comprimidos 

Deve-se observar a compatibilidade de armazenamento de gases e o fato de sua 

utilização ser sempre precedida da consulta da respectiva FISPQ.  

Os cilindros devem ser armazenados em áreas externas, com acesso controlado, 

construídas para esse fim, cobertas e bem ventiladas. Os cilindros em uso ou fora de uso devem 

estar devidamente fixados com corrente de segurança, cinta de segurança ou cabo de aço e na 

posição vertical. Os capacetes removíveis só podem ser retirados quando já posicionados para 

uso. 

O transporte de cilindros é realizado exclusivamente com o uso dos carrinhos 

apropriados, estando o cilindro preso ao carrinho por cabos, cintas ou correntes. Não é permitido 

em hipótese alguma que os cilindros sejam rolados na posição horizontal.  

Assim como nunca se deve retirar o protetor da válvula do cilindro, também não é 

recomendado abrir a válvula principal sem antes ter certeza dfe que a válvula redutora está 



32 
 

fechada, da mesma forma a válvula principal do cilindro deve ser aberta aos poucos, e nunca 

totalmente. 

Estando fora de uso, os cilindros devem ser conservados com o capacete de proteção. 

As tubulações para o gás GLP (gás liquefeito de petróleo) não podem correr em 

canaletas fechadas, ou postas em espaços confinados atrás de bancadas. Devem sempre percorrer 

espaços ventilados, ser pintadas na cor amarela e atender à norma NBR 13.932, da ABNT. É 

recomendável que o depósito externo dos gases seja o mais próximo possível do local de uso no 

laboratório. 

4.11 Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

A FISPQ é um documento que traz informações sobre os produtos químicos quanto 

aos perigos do produto, compostos químicos, medidas de primeiros socorros, informações sobre 

seu manuseio e armazenamento, formas de controle de exposição, proteção individual, entre 

outros. 

Em todos os laboratórios onde ocorra a manipulação de produtos químicos e nos 

locais de armazenamento deverá existir um arquivo com as respectivas cópias das FISPQs dos 

produtos. Este arquivo deve ser de fácil acesso e estar disponível para consulta. A FISPQ pode 

ser encontrada no site do próprio fornecedor do produto. 

Vale ressaltar que as informações contidas nas FISPQs são fundamentais para uma 

boa gestão de produtos químicos, podendo variar para o mesmo tipo de produto, conforme o 

fabricante. 

4.12 Incompatibilidade química 

A Tabela 1 contém uma relação de produtos químicos que, em razão de suas 

propriedades químicas, podem reagir violentamente entre si, resultando numa explosão, ou 

podendo produzir gases altamente tóxicos ou inflamáveis.  

O armazenamento, o transporte, a manipulação de produtos químicos e a segregação 

dos resíduos devem ser realizados sempre levando em consideração a incompatibilidade química 

entre os produtos. 
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Tabela 2 - Incompatibilidade entre produtos químicos. 

Substâncias Incompatível com 

Acetileno Cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio 

Acetona Bromo, cloro, ácido nítrico e ácido sulfúrico. 

Ácido Acético 
Etileno glicol, compostos contendo hidroxilas, óxido de cromo IV, ácido nítrico, ácido 
perclórico, peróxidios, permanganatos e peróxidos, permanganatos e peroxídos, ácido 
acético, anilina, líquidos e gases combustíveis. 

Ácido cianídrico Álcalis e ácido nítrico 

Ácido crômico [Cr(VI)] 
Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois, matéria combustível, líquidos, glicerina, 
naftaleno, ácido nítrico, éter de petróleo, hidrazina. 

Ácido fluorídrico Amônia, (anidra ou aquosa)<="" p=""> 

Ácido Fórmico Metais em pó, agentes oxidantes. 

Ácido Nítrico (concentra-
do) 

Ácido acético, anilina, ácido crômico, líquido e gases inflamáveis, gás cianídrico, subs-
tâncias nitráveis. 

Ácido nítrico 
Álcoois e outras substâncias orgânicas oxidáveis, ácido iodídrico, magnésio e outros 
metais, fósforo e etilfeno, ácido acético, anilina óxido Cr(IV), ácido cianídrico. 

Ácido Oxálico Prata, sais de mercúrio prata, agentes oxidantes. 

Ácido Perclórico 
Anidrido acético, álcoois, bismuto e suas ligas, papel, graxas, madeira, óleos ou qualquer 
matéria orgânica, clorato de potássio, perclorato de potássio, agentes redutores. 

Ácido pícrico amônia aquecida com óxidos ou sais de metais pesados e fricção com agentes oxidantes 

Ácido sulfídrico 
Ácido nítrico fumegante ou ácidos oxidantes, cloratos, percloratos e permanganatos de 
potássio. 

Água 
Cloreto de acetilo, metais alcalinos terrosos seus hidretos e óxidos, peróxido de bário, 
carbonetos, ácido crômico, oxicloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo, pentóxido de 
fósforo, ácido sulfúrico e trióxido de enxofre, etc 

Alumínio e suas ligas 
(principalmente em pó) 

Soluções ácidas ou alcalinas, persulfato de amônio e água, cloratos, compostos clorados 
nitratos, Hg, Cl, hipoclorito de Ca, I2, Br2 HF. 

Amônia 
Bromo, hipoclorito de cálcio, cloro, ácido fluorídrico, iodo, mercúrio e prata, metais em 
pó, ácido fluorídrico. 

Amônio Nitrato Ácidos, metais em pó, substâncias orgânicas ou combustíveis finamente divididos 

Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, nitrometano e agentes oxidantes. 

Bismuto e suas ligas Ácido perclórico 

Bromo 
 acetileno, amônia, butadieno, butano e outros gases de petróleo, hidrogênio, metais 
finamente divididos, carbetos de sódio e terebentina 

Carbeto de cálcio ou de 
sódio 

Umidade (no ar ou água) 

Carvão Ativo Hipoclorito de cálcio, oxidantes 

Cianetos Ácidos e álcalis, agentes oxidante, nitritos Hg(IV) nitratos. 

Cloratos e percloratos 
Ácidos, alumínio, sais de amônio, cianetos, ácidos, metais em pó, enxofre,fósforo, subs-
tâncias orgânicas oxidáveis ou combustíveis, açúcar e sulfetos. 

Cloratos ou percloratos 
de potássio 

Ácidos ou seus vapores, matéria combustível, (especialmente solventes orgânicos), 
fósforo e enxofre 

Cloratos de sódio 
Ácidos, sais de amônio, matéria oxidável, metais em pó, anidrido acético, bismuto, álco-
ol pentóxido, de fósforo, papel, madeira. 

Cloreto de zinco Ácidos ou matéria orgânica 

Cloro 
Acetona, acetileno, amônia, benzeno, butadieno, butano e outros gases de petróleo, 
hidrogênio, metais em pó, carboneto de sódio e terebentina 
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Continuação 
 

Substâncias Incompatível com 

Cobre Acetileno, peróxido de hidrogênio 

Cromo IV Óxido Ácido acético, naftaleno, glicerina, líquidos combustíveis. 

Dióxido de cloro Amônia, sulfeto de hidrogênio, metano e fosfina. 

Flúor Maioria das substâncias (armazenar separado) 

Enxofre Qualquer matéria oxidante 

Fósforo Cloratos e percloratos, nitratos e ácido nítrico, enxofre 

Fósforo branco Ar (oxigênio) ou qualquer matéria oxidante. 

Fósforo vermelho Matéria oxidante 

Hidreto de lítio e alumínio 
Ar, hidrocarbonetos cloráveis, dióxido de carbono, acetato de etila e 
água 

Hidrocarbonetos (benzeno, buta-
no, gasolina, propano, terebenti-
na, etc.) 

Flúor, cloro, bromo, peróxido de sódio, ácido crômico, peróxido da 
hidrogênio. 

Hidrogênio Peróxido Cobre, cromo, ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis 

Hidroperóxido de cumeno Ácidos (minerais ou orgânicos) 

Hipoclorito de cálcio Amônia ou carvão ativo. 

Iodo Acetileno, amônia, (anidra ou aquosa) e hidrogênio 

Líquidos inflamáveis 
Nitrato de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido nítrico, peróxido 
de sódio, halogênios 

Lítio Ácidos, umidade no ar e água<="" p=""> 

Magnésio (principal/em pó) 
Carbonatos, cloratos, óxidos ou oxalatos de metais pesados (nitra-
tos, percloratos, peróxidos fosfatos e sulfatos). 

Mercúrio 
Acetileno, amônia, metais alcalinos, ácido nítrico com etanol, ácido 
oxálico 

Metais Alcalinos e alcalinos terro-
sos (Ca, Ce, Li, Mg, K, Na) 

Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, halogênios, hidrocar-
bonetos clorados e água. 

Nitrato 
Matéria combustível, ésteres, fósforo, acetato de sódio, cloreto es-
tagnoso, água e zinco em pó. 

Nitrato de amônio 
Ácidos, cloratos, cloretos, chumbo, nitratos metálicos, metais em pó, 
compostos orgânicos, metais em pó, compostos orgânicos combus-
tíveis finamente dividido, enxofre e zinco 

Nitrito Cianeto de sódio ou potássio 

Nitrito de sódio Compostos de amônio, nitratos de amônio ou outros sais de amônio. 

Nitro-parafinas Álcoois inorgânicos 

Óxido de mercúrio Enxofre 

Oxigênio (líquido ou ar enriqueci-
do com O2) 

Gases inflamáveis, líquidos ou sólidos como acetona, acetileno, gra-
xas, hidrogênio, óleos, fósforo 

Pentóxido de fósforo Compostos orgânicos, água 

Perclorato de amônio, permanga-
nato ou persulfato 

Materiais combustíveis, materiais oxidantes tais como ácidos, clora-
tos e nitratos 
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Substâncias Incompatível com 

Permanganato de 
Potássio 

Benzaldeído, glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico, enxofre, piridina, dimetilforma-
mida, ácido clorídrico, substâncias oxidáveis 

Peróxidos 
Metais pesados, substâncias oxidáveis, carvão ativado, amoníaco, aminas, hidrazina, 
metais alcalinos. 

Peróxidos (orgâni-
cos) 

Ácido (mineral ou orgânico). 

Peróxido de Bário Compostos orgânicos combustíveis, matéria oxidável e água 

Peróxido de hidro-
gênio 3% 

Crômio, cobre, ferro, com a maioria dos metais ou seus sais, álcoois, acetona, subs-
tância orgânica 

Peróxido de sódio 
Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois benzaldeído, dissulfeto de carbono, 
acetato de etila, etileno glicol, furfural, glicerina, acetato de etila e outras substân-
cias oxidáveis, metanol, etanol 

Potássio Ar (unidade e/ou oxigênio) ou água 

Prata Acetileno, compostos de amônia, ácido nítrico com etanol, ácido oxálico e tartárico 

Zinco em pó Ácidos ou água 

Zircônio (princi-
pal/em pó) 

Tetracloreto de carbono e outros carbetos, pralogenados, peróxidos, bicarbonato de 
sódio e água 

Fonte: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/armazenamento_de_produtos_quimicos.html 

Salienta-se que a incompatibilidade química também pode ser consultada nas 

respectivas FISPQs, bem como por meio do número CAS dos produtos químicos. 

4.13 Pictogramas 

Nos laboratórios existem diversos reagentes químicos que podem trazer riscos à 

saúde e ao meio ambiente. Assim, o conhecimento das suas propriedades e possíveis reações 

químicas permite o uso e o armazenamento adequados. Para isso, foi proposta pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) a criação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 

Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) para facilitar a divulgação dessas informações de 

segurança de forma global.  

O GHS utiliza-se de várias ferramentas de divulgação, como os pictogramas de 

classificação dos perigos (ver Figura 8), que devem estar nas FISPQs, nos rótulos dos produtos 

químicos, ou expostos nos lugares de armazenamento, visando alertar e promover a prevenção de 

acidentes ou agir rapidamente de forma adequada para conter os danos causados. 
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Figura 8 – Exemplos de pictogramas de classificação dos perigos. 

 
Fonte: https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/assuntos/noticias/noticias/2008/5/programa-de-rotulagem-de-produtos-

quimicos-busca-diminuir-acidentes 

4.14 Incêndio no laboratório 

Antes de utilizar qualquer reagente químico, instrumento de chama ou equipamento 

elétrico, os usuários do laboratório deverão se familiarizar com os riscos potenciais de incêndio 

associados.  

Essas informações podem ser encontradas nas especificações dos reagentes e dos 

equipamentos. Se um pequeno incêndio começar no laboratório, pode-se tentar dominá-lo com o 

extintor apropriado. Caso o incêndio não esteja limitado a uma pequena área, se houver 

envolvimento de materiais voláteis ou tóxicos ou se as tentativas de conter um pequeno incêndio 

forem inúteis, devem-se tomar as seguintes providências:  

1. Informar todo o pessoal nas áreas vizinhas da existência de um foco de incêndio. 

2. Se possível, fechar todas as portas que possam isolar o foco de incêndio do 

restante das instalações.  

3. Evacuar as instalações utilizando as escadas e as saídas de emergência. Não 

utilizar elevadores.  

4. Entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193. Explicar 

a natureza do fogo e identificar todos os possíveis produtos de risco, como fumaças tóxicas, 

materiais potencialmente explosivos, meios de combater o fogo etc.  

5. Em caso de necessidade de atendimento médico, entrar em contato com o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo telefone 192. 

6. Contatar e comunicar aos gestores do laboratório. Na ausência destes, contatar o 

diretor do instituto. 
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5 ERGONOMIA 

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 17 (NR 17), do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), a ergonomia visa estabelecer 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 nas atividades laborais. 

5.1 Mobiliário dos postos de trabalho 

Algumas recomendações necessitam ser observadas para evitar possíveis 

desconfortos e lesões relacionadas à postura.  

 As bancadas, mesas e escrivaninhas devem proporcionar ao trabalhador condições de 

boa postura, visualização e operação e atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais. 

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

Conhecendo os ajustes de sua cadeira, você poderá regulá-la de acordo com as suas 

necessidades e, assim, diminuir as chances de desenvolver problemas de saúde decorrentes da má 

postura. 

A Figura 9 demonstra a forma correta de regulagem das cadeiras e o posicionamento 

do trabalhador na estação de trabalho: 
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Figura 9 - Demonstrativo da regulagem das cadeiras. 

 

 

Fonte: http://www.direh.fiocruz.br/guiaergonomico/cartilha-ergonomia-comprasFORMATOA5.pdf 

 

Se você utilizar mesa no formato em “L”, posicione os equipamentos em frente à área 

curva. Nesse caso, os braços devem estar apoiados preferencialmente sobre o tampo da mesa, 

conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 -  Postura do servidor no posto de trabalho. 

 
Fonte: Senado Federal (2015). 
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5.2 Organização do posto de trabalho  

A organização da sua mesa deve facilitar sua atividade. Deixe mais próximo de você 

aqueles objetos que utiliza com mais frequência, como visto na Figura 11. Além disso, todo o seu 

material de trabalho deve estar em um raio de até 180º.  Isso evitará que você faça rotações do 

corpo frequentes ou adote posturas forçadas e desnecessárias. 

 

 

 

Figura 11 - Organização dos objetos na mesa. 

 
Fonte: Senado Federal (2015). 

5.3 Trabalhos realizados em pé 

O local onde o trabalhador irá desenvolver sua atividade deve ser amplo e de fácil 

acesso e onde haja espaço para executar suas tarefas, sem oferecer riscos a outros colegas. 

Figura 12 - Posturas no trabalho em pé. 

 

Fonte: http://ergonomiahst.blogspot.com/2009/11/faca-ergonomia-no-seu-dia-dia.html 

INCORRETA CORRETA 
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 Evite curvar as costas e tente manter a postura ereta por maior tempo possível, 

evitando inclinar-se para frente ou para os lados por muito tempo (ver Figura 12).  

 Mantenha o abdômen contraído.  

 Mantenha seus ombros levemente para trás e sua cabeça erguida.  

 Escolha um calçado confortável, macio e sem salto. 

 Alterne a posição de apoio entre uma perna e outra e, sempre que possível, dê uma 

pequena caminhada. 

 Faça movimentos circulares com os pés para melhorar a circulação, evitar o 

inchaço e o aparecimento de varizes. 

 Quando for pegar algum objeto que esteja no chão, abaixe flexionando os joelhos; 

assim você evita curvar-se para frente. 

 Faça pausas durante a jornada de trabalho. 

5.4 Trabalhos realizados sentado 

Se a sua atividade exige permanência por muitas horas sentado, procure alternar a 

postura, ficando alguns minutos em pé. Sentar-se em cadeira muito baixa ocasiona dores nos 

joelhos, já em cadeira muito alta faz com que você trabalhe com os pés suspensos, ocasionando 

problemas de circulação e inchaços (Figura 13). 

Fazem-se as seguintes recomendações para trabalhos realizados sentados: 

 

 Mantenha o topo da tela ao nível dos olhos e distante cerca de um comprimento de 

braço. 

 Mantenha a cabeça e o pescoço em posição reta e os ombros relaxados. 

 Mantenha a região lombar (parte baixa das costas) apoiada no encosto da cadeira 

ou em um suporte para as costas, formando um ângulo um pouco maior do que 90º 

(Figuras 13 e 16). 

 Mantenha o antebraço, os punhos e as mãos em linha reta (posição neutra do 

punho) em relação ao teclado. 

 Mantenha o cotovelo junto ao corpo. 

 Mantenha um espaço entre a dobra do joelho e a extremidade final da cadeira. 
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 Mantenha ângulo igual ou superior a 90° para as dobras dos joelhos e do quadril 

(Figura 16). 

 Mantenha os pés completamente apoiados no chão ou, quando recomendado, use 

descanso para os pés (Figura 15). 

 

 

Figura 13 - Postura para o trabalho sentado. 

 
Fonte: http://laboreweb.com.br/25-dicas-ergonomia-para-quem-trabalha-com-computador/ 

 

Figura 14 - Altura inadequada da cadeira  

                     Cadeira baixa         Cadeira alta 

       
Fonte: Senado Federal (2015). 
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Figura 15 - Altura adequada da cadeira. 

 
Fonte: Senado Federal (2015). 

Figura 16 - Ângulo do encosto da cadeira. 

 
Fonte: Senado Federal (2015). 

5.5 Monitor 

O monitor deve estar centralizado, e a tela distante de 50 a 70cm da visão do usuário. 

Caso esteja deslocado para um dos lados, mesmo que levemente, obrigará a realização de 

frequentes rotações de cabeça, muitas vezes imperceptíveis, que poderão trazer sérios problemas 

em médio/longo prazo para a coluna cervical. 

 

Figura 17 - Posicionamento do monitor. 
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Fonte: Senado Federal (2015). 

5.6 Teclado 

O teclado deve estar centralizado com o monitor. Caso digite textos na maior parte do 

tempo, você deve centralizar o teclado com base na letra H. Não mantenha as mãos no teclado 

por muito tempo e faça pequenas pausas a cada hora de trabalho.  

 

 

 

 

Figura 18 - Centralização do teclado. 

 
Fonte: Senado Federal (2015). 

5.7 Mouse 

Durante a utilização do mouse, deve-se evitar a manutenção do punho em extensão, 

flexão ou desvios laterais. Mantenha o cotovelo sempre apoiado, em posição neutra, conforme 

demonstra a Figura 19. De preferência, utilize um mousepad com espuma para proteger o punho. 

Figura 19 - Posição neutra do punho para uso do mouse. 

 
Fonte: Senado Federal (2015). 

5.8 Postura 

Conforme explicado anteriormente, existe uma forma ideal para adaptar o posto de 

trabalho, e isso é essencial para conseguir uma boa postura, sentando-se como demonstrado na 
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Figura 20. No entanto, é importante frisar que nossa postura não deve ser estática, pois ninguém 

consegue ficar sentado por horas seguidas na mesma posição. Realizando pausas, levantando-se 

periodicamente e ajustando seus equipamentos e mobiliários da melhor forma possível, diminui-

se o risco de desenvolver problemas osteomusculares. 

Durante as pausas, levante-se para ir ao banheiro, para beber água e realize 

alongamentos para diminuir a tensão gerada pelas posturas e pelo estresse do trabalho. 

Figura 20 - Postura sentada. 

 
Fonte: Senado Federal (2015). 

5.9 Carregamento de peso 

Antes de carregar um peso, é importante que você conheça o trajeto a ser percorrido e 

que elimine todos os obstáculos possíveis que possam contribuir para a ocorrência de um 

acidente. Planeje e organize o ambiente antes de pegar o objeto. A Figura 21 demonstra a posição 

mais adequada para levantar e transportar pesos. 

Figura 21 - Postura para carregamento de peso. 

 
Fonte: http://www1.hps.imip.org.br/cms/opencms/hps/pt/pdf/2019/Ergonomia_NoxesBxsicas.pdf 
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5.10 Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT) 

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs), antigamente 

conhecidos como LER, são um conjunto de doenças que afetam músculos, tendões, nervos e 

vasos do corpo e que têm relação direta com as exigências das tarefas e com a organização do 

trabalho. Há fatores psicológicos, biológicos e sociológicos envolvidos no surgimento desses 

distúrbios. 

Seu principal sintoma é a dor no local acometido (por exemplo: mão, punho, 

cotovelo, ombro, coluna etc.), mas pode haver queixas de formigamentos, inchaço, perda da força 

muscular e/ou diminuição dos controles dos movimentos e fadiga. 

São exemplos de LER/DORT: tendinite, tenossinovite, bursite, epicondilite, síndrome 

do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do pronador 

redondo, mialgias, entre outros. 

Para evitar as lesões é preciso: 

● Adotar uma postura mais apropriada possível, mas movimentando-se sempre. 

● Fazer alongamentos periodicamente. 

● Fazer pausas durante o trabalho. 

● Respeitar os limites do corpo, evitando carregar pesos excessivos. 

● Organizar um bom ambiente de trabalho. 

● Distribuir as tarefas de modo uniforme. 

● Adequar o perfil do trabalhador às atividades desempenhadas. 

● Treinar periodicamente o trabalhador. 

5.10.1 Exercício físico e ginástica laboral 

 A prática regular de exercício físico contribui para a qualidade de vida dos 

indivíduos, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares e diabetes, diminuindo os níveis 

elevados de colesterol e regulando a pressão arterial. Além disso, a prática de exercício físico 

regular favorece a redução do estresse diário, reduz os riscos para depressão, diminui a ansiedade 

e melhora a capacidade funcional, prevenindo também os DORTs. Assim, praticar exercício 

físico fora do ambiente do trabalho também é superimportante. As opções de exercício são 

muitas: musculação, corrida, caminhada, natação, ciclismo, artes marciais, pilates, entre outras. 

Encontre a que mais se adapta à sua realidade e ao seu gosto pessoal. 
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Massageie os 
ombros, braços e 
pescoço. 

Segure a perna 
flexionada e 
movimente o pé 
verticalmente. 

Abra e feche as 
mãos e os dedos. 

Inspire e eleve os 
ombros, expire e 
relaxe os ombros. 

Alongue o pescoço 
para os lados. 

Mantenha os 
antebraços esticados 
e flexione o pulso. 

Estique os braços em 
frente ao corpo. 

Estenda os braços e 
as pernas. 

5.10.2 Alongamentos 

O alongamento é um instrumento precioso para a sua saúde e seu bem-estar e pode 

ser feito no próprio ambiente de trabalho antes, após o trabalho ou durante as pausas das 

atividades. 

 

No momento em que estiver realizando o alongamento, é importante atentar para as 

recomendações abaixo: 

 

● Conte vagarosamente o tempo em cada exercício (10 a 30 segundos).  

● Sinta e preste atenção à sua respiração durante os exercícios.  

● Sempre que possível, alongue-se antes de dar início às suas atividades de trabalho.  

● Ao final das atividades de trabalho, repita o alongamento para diminuir a fadiga 

mental, auxiliar no relaxamento da musculatura e sinalizar para o seu corpo o fim das 

atividades laborais. 

● Confira nas figuras a seguir alguns exemplos de alongamentos fáceis de fazer no 

próprio ambiente de trabalho. 

Figura 22 - Exemplos de exercícios para braços, pernas e pescoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Ufficioflex.  
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Figura 23 - Exemplos de alongamentos para membros superiores. 

 

Fonte: Adaptado do Blog do espaço terapêutico. 

Figura 24 - Exemplos de alongamento para a coluna vertebral. 

 
Fonte: http://www.alongatto.com.br/voce-sabe-porque-deve-se-alongar/ 
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6 BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS 

Boas práticas em laboratório são um conjunto de normas, procedimentos e atitudes de 

segurança que objetivam minimizar acidentes graves, lesões e contaminações que possam 

comprometer a saúde das pessoas em ambiente laboratorial, aumentando assim a segurança no 

local de trabalho. São constituídas por atividades e processos organizacionais no local de trabalho  

e por procedimentos básicos, como:  

● Aquisição e uso planejados e conscientes dos produtos, materiais e equipamentos. 

● Foco na prevenção de incidentes, acidentes e prejuízos. 

● Utilização de equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e equipamento de 

proteção individual (EPI). 

● Limpeza e higienização dos instrumentos, dos equipamentos e do ambiente 

laboral. 

● Gerenciamento de resíduos de acordo com a legislação. 

● Treinamento e capacitação dos profissionais (trabalhadores e alunos). 

6.1 Elaboração de manual de biossegurança do laboratório 

O objetivo principal da biossegurança é criar um ambiente de trabalho que promova a 

contenção do risco de exposição a agentes potencialmente nocivos ao trabalhador e ao meio 

ambiente, de modo que este risco seja minimizado ou eliminado. Prever e prevenir situações de 

emergência no laboratório é fundamental. Logo, é recomendável que cada laboratório elabore um 

manual de biossegurança, considerando as atividades inerentes à sua área de atuação.  

6.2 Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Tem a finalidade de padronizar e uniformizar os procedimentos, estabelecendo regras 

para a melhoria da qualidade de trabalho em um laboratório e para a garantia da segurança da 

operação. Trata-se de um protocolo que descreve cada atividade realizada dentro do laboratório, 

desde lavagem de vidrarias até normas de biossegurança.  A uniformidade na execução do POP 

será alcançada com a discussão e o treinamento de todos os servidores do setor, sob supervisão de 

um responsável. 
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Os POPs dos equipamentos devem ser elaborados considerando o manual de 

instruções deles e os objetivos das atividades. 

Ressalta-se que a Ufopa possui POPs para o uso de bico de Bunsen e lamparina, 

estando eles disponíveis na página da Progep (http://www.ufopa.edu.br/progep/). 

6.3 Controle de acesso ao laboratório 

Recomenda-se o controle de acesso aos laboratórios, devendo haver uma relação de 

todas as pessoas que acessam aqueles espaços. 

Alguns laboratórios podem apresentar especificidades de acordo com as atividades 

realizadas; nestes casos, o acesso deve ser limitado.  

Atentar para as orientações quanto à exposição a riscos biológicos e químicos nos 

casos de mulheres grávidas ou indivíduos imunocomprometidos.  

6.4 Organização e limpeza do laboratório 

O ambiente laboratorial deve ser sempre organizado, limpo e produtivo. Evitar o 

acúmulo de material dentro do laboratório, permanecendo apenas o uso para 

pesquisas/experimentos em andamento. É recomendável que haja um almoxarifado para apoio 

logístico, que deve ser mantido identificado, limpo e organizado. 

A limpeza das bancadas, dos equipamentos e das superfícies é de responsabilidade 

dos servidores do laboratório. Deve-se realizar a limpeza da superfície de trabalho sempre que 

houver contaminação com material infectante e no final do dia, de acordo com as rotinas 

estabelecidas no manual de limpeza e desinfecção. 

Recomenda-se adotar a prática dos 5Ss (Utilização, Ordenação, Limpeza, Saúde e 

Autodisciplina) para iniciar o trabalho de organização, priorização e qualidade nos laboratórios, 

conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 - Organização e limpeza do laboratório na prática dos 5Ss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Verde Gaia Sistemas (2018). 

6.5 Gestão de resíduos 

A gestão adequada de resíduos em laboratório é indispensável para a prevenção de 

acidentes ocupacionais. Para tal, é necessário que a instituição disponha do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), que tem como objetivo reduzir a 

produção de resíduos, evitar o desperdício de materiais e proporcionar aos resíduos gerados um 

tratamento seguro, de forma eficiente, com foco na proteção dos trabalhadores, na preservação da 

saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Para direcionar essas ações, deve-se 

seguir o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 222/2018, que 

regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras 

providências. Na Figura 25, observa-se como proceder em relação à separação dos resíduos de 

serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização 
Eliminação de tarefas desnecessárias, diminuição ou 
eliminação do desperdício de recursos, uso correto dos 
equipamentos. 

Ordenação 
Disposição sensata dos objetos e dados, comunicação visual 
para facilitar o acesso e o fluxo de pessoas, equipamentos e 
materiais. 

Limpeza 
Cada pessoa deve limpar a sua própria área de trabalho e 
ser consciente para não sujá-la. 

Saúde 
Preocupação com a própria saúde e com a dos usuários do 
laboratório nos âmbitos físico e mental. 

Autodisciplina 
Iniciativas para o autodesenvolvimento e desenvolvimento 
do grupo, foco em realizar as tarefas e metas conforme 
foram planejadas. 
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Figura 25 - Classificação dos resíduos de serviços de saúde. 

 
Fonte: Cristófoli Biossegurança. 

6.6 Instruções gerais de BPL 

6.6.1 Cabine de segurança biológica e capela de exaustão: 

 Ao utilizar a cabine de segurança biológica ou a capela de exaustão, deve-se atentar para 

as seguintes recomendações de segurança: 

– Manipular agentes biológicos com classificação compatível com a segurança 

oferecida pela cabine. 

– Manipular produtos químicos em capelas apropriadas. 

– Consultar o manual de instruções dos equipamentos e seguir os procedimentos 

estabelecidos nos POPs. 

– Não armazenar produtos químicos em capelas e cabines. 

– Ao utilizar capelas e cabines, colocar apenas os materiais e os instrumentos 

necessários à atividade. 

– Limpar a cabine de segurança biológica conforme o POP e o manual de instruções 
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do fabricante e manter ligada 15 minutos antes e após finalizar os trabalhos.  

– Caso observe alguma alteração do funcionamento da exaustão, interrompa 

imediatamente a atividade e comunique ao responsável pelo laboratório.  

6.6.2 Vidrarias 

 O usuário deverá atentar para as recomendações abaixo, a fim de prevenir acidentes 

envolvendo vidrarias: 

– Nunca utilizar vidraria trincada ou quebrada. 

– Vidraria quebrada ou com defeito deve ser descartada em embalagem resistente a 

perfurações e claramente rotulada. 

– Proteger as mãos com luvas apropriadas. 

– Lubrificar com silicone em pasta os tubos nos quais deverá ser introduzida rolha. 

– Higienizar, após o uso, todas as vidrarias, bem como o material. 

– Não usar tubos de vidro com bordas cortantes. 

– Não aplicar força sobre as vidrarias. 

– Se estiver usando bico de Bunsen, use chama suave e uma tela de arame com 

centro de cerâmica para difundir a chama. 

– Aqueça os recipientes suave e gradualmente para evitar a quebra por choque 

térmico. Da mesma forma, permita ao vidro quente resfriar gradualmente, longe de correntes de 

ar frio, ou ser colocado em superfície gelada. 

– Instrumentos e vidraria devem ser lavados imediatamente após sua utilização. 

Usou, lavou! 

– Não mantenha amostras ou soluções em vidraria de laboratório (não acondicionar 

em béqueres, por exemplo). 

– Use sempre recipientes apropriados para acondicionar amostras, os quais devem 

ter resistência e capacidade de contenção e vedação. 

– O manuseio e o transporte de vidrarias e de outros materiais devem ser realizados 

de forma segura. O transporte deve ser firme, evitando-se quedas e derramamentos.  

– Frascos de vidro com produtos químicos têm de ser transportados em recipientes 

de plástico que os protejam de vazamento e que, quando quebrados, contenham o derramamento. 

 

 
 O vidro quente, normalmente, tem a mesma aparência do 

vidro frio! 
 Importante! 
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6.6.3 Limpeza de superfícies e utensílios 

Cada profissional, ao término de suas atividades/experimentos, deve proceder à 

limpeza das superfícies, vidrarias e equipamentos que utilizou. Tal ação é indispensável, uma vez 

que outros profissionais não terão o conhecimento de quais produtos químicos e/ou agentes com 

potencial contaminante estavam sendo manipulados. 

Salienta-se que a limpeza deve ser executada conforme estabelecido pelos POPs do 

laboratório. 

6.6.4 Treinamento 

– Os servidores e os estagiários devem receber treinamento e orientações específicas 

sobre as BPLs e os princípios de biossegurança aplicados ao trabalho que irão desenvolver. 

Recomenda-se que esse treinamento seja documentado. 

– O trabalhador terceirizado deve ser treinado para realizar a limpeza do laboratório 

(o que não corresponder à equipe técnica). 

6.6.5 Cuidado coletivo com a saúde 

– Solicitar aos servidores, aos terceirizados e aos alunos que a carteira de vacinação 

esteja atualizada, conforme orientações do Ministério da Saúde.  

– Planejamento das atividades a serem desenvolvidas. 

– Controle de acesso de usuários. 

– Anotação de acidentes ou incidentes (ocorrências). 

6.6.6 Lavagem das mãos 

– Ao realizar atividades em laboratório, é indispensável a lavagem correta das mãos.  

– Após retirar as luvas usadas para a manipulação de produtos químicos, lave as 

mãos. 

– Antes de sair do laboratório, lave as mãos! 

Para laboratórios com risco biológico, recomenda-se:  

– Lavar as mãos sempre após a manipulação de materiais sabidamente ou com 

suspeita de contaminação. 
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– Lavar as mãos sempre após a remoção das luvas, do avental ou jaleco e antes de 

sair do laboratório. 

– Cada laboratório deverá dispor de uma pia exclusiva para lavagem das mãos, com 

torneira ou comandos que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da 

água (funcione automaticamente ou que seja acionada com o pé ou com o joelho). 

– O lavatório deve ser provido de sabão líquido, toalhas descartáveis para secagem 

das mãos e lixeira com pedal para acionamento da tampa.  

 

 

 

 

 

 

A lavagem deve ocorrer em todas as áreas das mãos, conforme Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE LUVAS NÃO SUBSTITUI O PROCESSO DE 
LAVAGEM DAS MÃOS, O QUE DEVE OCORRER, NO 

MÍNIMO, ANTES E DEPOIS DO USO DO EPI! 
 

O USO DE "ÁLCOOL GEL" NÃO SUBSTITUI O USO DE ÁGUA 
CORRENTE E DE SABONETE LÍQUIDO PARA LAVAGEM 

DAS MÃOS! 

 Importante! 
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Figura 26 - Instruções de lavagem das mãos.  

 
Fonte: https://www.feis.unesp.br/#!/instituicao/administracao/dtadm/saude/coronavirus/prevencao/ 

 

1. Abra a torneira e molhe as mãos 

evitando encostar na pia. 

2. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de 

sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das 
mãos (seguir a quantidade recomendada pelo 
fabricante). 

3. Ensaboe as palmas das mãos 

friccionando-as entre si. 

4. Esfregue a palma da mão direita 

contra o dorso da mão (e vice-versa) 
entrelaçando os dedos. 

5. Entrelace os dedos e friccione os 

espaços interdigitais. 

6. Esfregue o dorso dos dedos de 

uma mão com a palma da mão 
oposta (e vice-versa), segurando os 
dedos, com movimentos de vai-e-
vem. 

7. Esfregue o polegar direito, com o auxílio 

da palma da mão esquerda (e vice-versa), 
utilizando movimento circular. 

8. Friccione as polpas digitais e unhas da 

mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fechada em concha (e vice-
versa), com movimento circular. 

9. Esfregue o punho esquerdo, com 

o auxílio da palma da mão direita (e 
vice-versa), utilizando movimento 
circular. 

10. Enxague as mãos, retirando os 

resíduos de sabonete. Evite contato 
direto das mãos com a torneira. 

11. Seque as mãos com papel toalha 

descartável, iniciando pelas mãos e 
seguindo pelos punhos. 
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6.6.7 Regras de condutas 

✔ Conferir anteriormente os conceitos referentes ao experimento e ao roteiro. 

✔ Respeitar as precauções recomendadas. 

✔ Usar a vestimenta obrigatória. 

✔ Manter cabelos longos presos. 

✔ Observar atentamente as técnicas de aquecimento de líquidos. 

✔ Utilizar, sempre que necessário, materiais que possam garantir maior segurança no 

trabalho, tais como pinças, luvas, óculos e demais EPIs recomendados. 

✔ Comunicar ao responsável pelo laboratório qualquer acidente, por menor que seja. 

✔ Ler com atenção o rótulo de qualquer frasco de reagente antes de usá-lo. 

✔ Certifique-se de que pegou o frasco correto. 

✔ Conservar limpo seu equipamento e sua mesa. Evite derramar líquidos, mas, caso 

ocorra, limpe imediatamente o local. 

✔ Não colocar bolsas, sacolas, agasalhos ou qualquer outro material estranho sobre a 

bancada de trabalho. 

✔ Não tocar os produtos químicos sem equipamentos adequados. 

✔ Não provar um reagente ou solução. 

✔ Não colocar o rosto diretamente sobre o recipiente para sentir o odor de alguma 

substância. 

✔ Não posicionar vidrarias na borda da bancada de trabalho. 

✔ Não manipular reagentes inflamáveis na presença de fogo. 

✔ Não trabalhar com material imperfeito ou equipamento com defeito. 
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Figura 27 – Recomendações e proibições em ambiente laboratorial. 
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7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EMERGÊNCIA 

7.1 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) 

A Norma Regulamentadora nº 10 (Segurança em instalações e serviços em 

eletricidade) descreve os EPCs como dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel, de 

abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, 

usuários e terceiros. 

Os EPCs objetivam: 

 prevenir que trabalhadores, ou até mesmo transeunte, sofram acidente em 

serviço/trabalho; 

 anular ou reduzir riscos comuns a um grupo de colaboradores de um determinado 

ambiente de trabalho; 

 minimizar perdas, assim como aumentar a produtividade no trabalho, ao 

possibilitar um ambiente de trabalho mais seguro. 

Os equipamentos são instalados nos postos de trabalho, podendo ser fixos ou móveis, 

e, diferentemente dos EPIs, fornecem proteção a mais de um trabalhador ao mesmo tempo. São 

exemplos de EPCs: 

 Capela de exaustão química: usada em locais em que se manuseiam produtos 

químicos, protegendo o operador de possível inalação da substância ou de contaminação no 

ambiente. 

 Cabine de segurança biológica – usada para a contenção de agentes biológicos 

patogênicos. 

 Exaustores – utilizados em ambientes para exaurir a presença de gases e/ou 

vapores prejudiciais à saúde humana. 

 Sistemas de ventilação e de controle de temperatura – utilizados em locais 

fechados em que o trabalhador está exposto a temperaturas elevadas. 

 Redes de proteção, guarda-corpo e corrimão – empregados para evitar quedas de 

trabalhadores e de objetos que possam atingi-los. 

 Detectores de fumaça e sprinklers – usados em ambientes comerciais, industrial, 

esportivo etc. para prevenção em caso de incêndio. 
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 Isolação acústica – empregada para conter exposição a ruídos constantes 

prejudiciais à audição. 

 Caixa de perfurocortante – usada para descartar os resíduos perfurocortantes, 

como seringas, agulhas, bisturis, entre outros (recomenda-se que seja autoclavada antes do 

descarte final). 

 Sinalização (fitas, placas, cones etc.): usados para sinalizar possível risco no 

ambiente, como um buraco, um piso escorregadio etc. 

Um ponto importante a salientar é a necessidade de todos os trabalhadores serem 

treinados para a utilização correta dos EPCs. 

7.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

A Norma Regulamentadora nº 6 (NR 6) define equipamento de proteção individual 

como todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador e destinado à 

proteção de riscos suscetíveis que ameaçam a segurança e a saúde. 

Esses são responsáveis pela proteção e integridade do indivíduo, com o intuito 

também de minimizar os riscos ambientais relacionados à atividade laboral e promover a saúde e 

o bem-estar e evitar os acidentes e as doenças ocupacionais. 

Todavia, o EPI é um recurso que deve ser utilizado em última instância, devendo a 

prioridade ser sempre: 

i. a eliminação dos fatores de risco; 

ii. a minimização e o controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de 

proteção coletiva; 

iii. a minimização e o controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas 

administrativas ou de organização do trabalho; e 

iv. a adoção de medidas de proteção individual. 

O EPI deve ser entregue para o empregado sem nenhum ônus e conforme sua 

atividade, devendo ser o correto, estar em perfeitas condições de uso e com a identificação da 

Certificação de Aprovação (CA). 

Responsabilidades do empregador quanto aos EPIs: 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) exigir seu uso; 
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c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho; 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação; 

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e 

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada; 

h) registrar seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou 

sistema eletrônico. 

Responsabilidades dos empregados/servidores quanto aos EPIs: 

a.  utilizá-los apenas para a finalidade a que se destina; 

b. responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

c. comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso;  

d. cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

7.2.1 Principais EPIs utilizados em um laboratório 

Óculos de proteção e protetor facial: protegem os olhos e o rosto contra partículas 

volantes, como gotas, borrifos, salpicos e partículas sólidas, contra luminosidade intensa e 

radiação ultravioleta e infravermelha. Também apresentam uma grande variedade no mercado 

(alguns modelos constam da Figura 28). Para nortear a escolha, é importante verificar as 

especificações do EPI, além do CA dele. 

Figura 28 - Exemplos de protetor facial (à direita) e óculos de proteção (demais imagens). 

 

Fonte: Tecnoluvas; Casa do EPI; Stihl; EPI Brasil. 

Respiradores: o modelo deve ser selecionado conforme o risco inerente à atividade a 

ser desenvolvida. Os respiradores com filtros mecânicos, por exemplo, destinam-se à proteção 

contra partículas suspensas no ar; os com filtros químicos protegem contra gases e vapores 

orgânicos. 
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No que se refere aos respiradores, estes são classificados em PFF1 (peça facial 

filtrante), para proteção contra poeiras e névoas; PFF2, para poeiras, névoas, fumos e agentes 

biológicos/voláteis; PFF3, contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e preparação de 

quimioterápicos e citostáticos/ voláteis. Da mesma forma, podem ser classificados em 

descartáveis e reutilizáveis, ou mesmo em semifaciais ou em peça facial completa. 

Figura 29 - Exemplos de respiradores e filtros, sendo: A – respirador semifacial PFF2 descartáveis; B – respirador 

semifacial PFF2 reutilizável e seus filtros; C – peça facial completa contra gases reutilizável, com filtros acoplados. 

 
Fontes: Dutraborrachas (A); 3M (B); SuperEPI (C). 

Protetores auditivos: são usados para prevenir a perda auditiva provocada por 

ruídos. Devem ser utilizados em situações em que os níveis de ruído sejam considerados 

prejudiciais ou nocivos. Entre os mais utilizados, podemos citar os do tipo inserção moldável ou 

pré-moldado e o do tipo abafador. Ressalta-se que se devem seguir as instruções dos fabricantes 

quando do seu uso, limpeza, conservação e substituição. 

Luvas de procedimento: são as luvas utilizadas em procedimentos simples e não 

invasivos para evitar, por exemplo, o contato direto com fluidos corporais, secreções e sangue ou 

para proteger durante a manipulação de materiais infectados. Não são esterilizadas, podendo ser 

fabricadas em material polimérico, comumente sendo borracha nitrílica, PVC ou borracha natural 

(látex), sendo descartáveis, ou seja, de uso único. 

 

 

 

A 

B 
C 
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Figura 30  - Exemplos de protetores auditivos, sendo: A – protetor de inserção pré-moldado; B – tipo abafador; e C 

– de inserção moldável. 

 
Fonte: https://www.mapadaobra.com.br/gestao/tipos-de-protetores-auriculares/ 

Luvas cirúrgicas: são empregadas em qualquer procedimento cirúrgico e na 

manipulação de material estéril. Elas são esterilizadas, têm formato anatômico e punhos para 

assegurar o ajuste ao braço do profissional, sendo também descartáveis. 

Em se tratando do uso de luvas onde há risco biológico, salienta-se a forma correta de 

retirar as luvas contaminadas, devendo-se proceder conforme orientações descritas na Figura 30.  

Luvas térmicas: cada luva térmica é indicada para determinada variação de 

temperatura. Há aquelas, por exemplo, que suportam temperaturas desde 30º até 250º, enquanto 

outras podem suportar temperaturas maiores, mas não protegem contra superfícies e ambientes 

extremamente frios. Assim, deve-se ter atenção nas especificações técnicas da luva antes de 

adquiri-la. 

Luvas com proteção contra corte e/ou perfuração: são fabricadas em malha de 

aço, de grafeno e fios de aço, fios sintéticos, polietileno de alta densidade (PEAD) e fio de aço, 

assim como de Kevlar®. Em razão dessa variedade de tipos e materiais de confecção, deve-se ter 

um cuidado maior com as peculiaridades de cada uma, bem como com as atividades em que serão 

empregadas, porque há algumas limitações para cada uma. Para exemplificar, podemos citar as 

luvas de malhas de aço, que são utilizadas no setor alimentício; todavia, não devem ser 

empregadas em atividades com engrenagens e serras, em razão de serem produzidas pela junção 

de milhares de elos de aço inox. Assim, sempre que você precisar minimizar o perigo de corte 

e/ou perfuração, consulte o manual de EPI disponibilizado pela DSQV ou consulte a equipe de 

vigilância em segurança para certificar-se do equipamento adequado a utilizar. 

 

 

B C A 
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Figura 31  - Forma correta de retirar as luvas contaminadas por material biológico. 

 
Fonte: https://www.vidaativa.pt/uso-de-luvas/ 

Luvas de proteção contra produtos químicos: pode-se dizer que a escolha das 

luvas é complexa na medida em que existem no mercado diversas marcas de plásticos e 

borrachas, cada uma com diferentes propriedades. Todavia, não existe material resistente a todos 

os tipos de exposição. Uma dada luva, de uma dada marca, pode resistir a terebentina, mas 

poderá não resistir ao xileno, enquanto com outra pode ocorrer o inverso. Outras luvas, apesar de 

grande resistência a um determinado líquido, podem permitir a passagem da substância na fase 

vapor, visto que a penetração por vapores é mais difícil de ser detectada, e a luva pode manter 

suas características aparentes. 

É importante lembrar que a penetração dos agentes de risco geralmente aumenta com 

o decréscimo da espessura e consequentemente com o aumento da porosidade da luva; quanto 

mais concentrada a solução, maior a velocidade da penetração, além de o calor e a abrasão 

também afetarem negativamente o desempenho da luva. 

Assim, as recomendações do fabricante com a natureza dos componentes da luva e a 

FISPQ devem sempre ser utilizadas na escolha do material e podem ser obtidas com o fabricante. 

Para tanto, a CVSS disponibilizou na página da Progep (http://www.ufopa.edu.br/progep/) 
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tabelas de resistência de luvas a reagentes químicos de diversos fabricantes para que possam ser 

consultadas. 

Calçados de segurança: são destinados à proteção dos pés contra umidade, 

respingos, derramamento de reagentes químicos, perfuração e/ou impactos de objetos diversos. 

Eles são indicados para uso nos laboratórios, de acordo com o risco a que se destinam, não sendo 

permitido o uso de tamancos, sandálias e chinelos em laboratórios.  

Figura 32  - Exemplos de calçados de segurança - uma pequena amostra da grande variedade disponível no mercado. 

 

Fonte: Extrema Segurança.  

 

 

 

 

 

 

Realiza-se o uso de outros equipamentos/vestimentas que não são considerados EPIs, 

contudo, fornecem uma barreira primária para a contenção de gotículas e/ou aerossóis advindos 

da respiração e fala, como é o caso das máscaras cirúrgicas, bem como contra os respingos de 

materiais biológicos ou químicos. 

Touca descartável: pode ser confeccionada em não tecido (TNT), o que possibilita 

ótimo conforto, além de proteção, sendo um produto descartável.  

As toucas descartáveis oferecem proteção ao usuário, como também a um produto 

que esteja sendo manuseado. É o que observamos no caso dos profissionais que as utilizam na 

área gastronômica ou farmacêutica. 

Máscaras cirúrgicas: são máscaras faciais confeccionadas em não tecido, que devem 

possuir uma manta filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar microrganismos e reter 

gotículas, devendo ser testadas e aprovadas conforme a norma ABNT NBR 15052.  Têm como 

 

PARA A ESCOLHA DE EPIs ADEQUADOS À PROTEÇÃO 
CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS, DEVE-SE PROCEDER À 

LEITURA ATENTA DAS FICHAS DE INFORMAÇÕES DE 
SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO (FISPQ)! 

 Importante! 
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finalidade servir de barreira física à propagação de bactérias, da cavidade oral do usuário para o 

ar ambiente, como em ambiente hospitalar ou alimentício, reduzindo a carga bacteriana no ar 

ambiente. Ressalta-se que são de uso descartável. 

Jaleco: fornece uma barreira de proteção e reduz a possibilidade de contaminação por 

microrganismos. Previne a contaminação das roupas e protege a pele da exposição a sangue, 

fluídos e produtos químicos. Deve ser de manga longa, algodão ou fibra sintética (não 

inflamável). Recomenda-se o uso constante no ambiente laboratorial e a descontaminação antes 

da lavagem. 

Figura 33 - Touca, jaleco e máscara cirúrgica utilizados nos laboratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Multiseg (touca); Kreuzer-Masken (máscara); Elo7 (jaleco). 

7.2.2 Periodicidade de substituição dos EPIs 

Não há normatização que informe o tempo de validade dos EPIs, pois, como é um 

item de proteção, a qualquer momento podem sofrer alguma alteração oriunda de um acidente. 

Os EPIs sofrem desgaste natural decorrente do uso e, muitas vezes, basta um exame visual para 

se notar que precisam ser trocados. 

Todo EPI deve passar por testes visuais que devem ser realizados diariamente, 

devendo ele ser substituído quando apresentar rasgo ou qualquer tipo de dano que possa 

prejudicar a proteção do usuário, como trincas, perfuração, deformação ou outra danificação 

resultante de impacto, de costuras danificadas, rasgos etc. Caso apresente qualquer um dos danos 

anteriormente mencionados, deve ser solicitada sua substituição ao setor de trabalho. 

7.2.3 Controle de entrega de EPI 

 A entrega de EPI ao servidor deve ser sempre registrada. Esse controle de entrega 

é feito atualmente por meio da “Ficha de controle de entrega de EPI”, na qual são inseridos o 

nome do servidor, o número de seu Siape, o nome do equipamento fornecido, o número do 
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Certificado de Aprovação (CA) e a assinatura do servidor que o recebeu. Da mesma forma, 

quando o equipamento for trocado ou devolvido, deve ser registrada a data de entrega, e, em 

seguida, o servidor deve registrar nova assinatura. Salienta-se que esse controle, atualmente, é 

realizado na Ufopa pelas coordenações técnicas dos institutos e pelas unidades fora de sede. 

7.3 Equipamentos de emergência 

São equipamentos de uso em laboratório que permitem executar operações em 

condições de segurança tanto para o operador como para as demais pessoas. Devem permanecer 

em local de fácil acesso e desobstruído, sendo acionado por alavancas de mãos, cotovelos ou 

joelhos. 

Chuveiro e lava-olhos: São indispensáveis aos laboratórios onde se manipulam 

produtos químicos e biológicos. A instalação e o funcionamento devem atender ao disposto na 

NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência - Requisitos gerais. Um requisito 

importante a ressaltar é a necessidade de testá-los semanalmente para checar o seu bom 

funcionamento. 

Figura 34  – Chuveiro com lava-olhos conjugado (A) e dois modelos de lava-olhos (B e C). 

       

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hiperquímica (A); Net Suprimentos (B); Soluções Industriais (C). 

 

 

 

 

 

 

Extintor de combate a princípio de incêndio - Deve ser compatível com os 

materiais e equipamentos que estão sendo utilizados no laboratório. Os tipos de extintores são 

  Importante! 

O LABORATÓRIO DEVE CONSTITUIR POP PARA A 
TESTAGEM SEMANAL DO CHUVEIRO LAVA-OLHOS, 

CONFORME ABNT NBR 16291:2014. 

A B C 
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indicados conforme a classe de fogo que se deseja combater, conforme disposto no Quadro 3. 

Recomenda-se que os servidores participem dos treinamentos promovidos pela 

instituição para que possam utilizá-los corretamente. 

Figura 35  - Classes de fogo que se deseja combater.  

 

Fonte: http://www.sanachama.com.br/blog/tipos-de-extintores-e-classes-de-inc%C3%AAndios 

Para tanto, segue abaixo quadro com resumo das recomendações de qual extintor é 

indicado, considerando a classe de fogo a ser combatida. As recomendações são pautadas no tipo 

de agente extintor, nos meios para quebra da cadeia do fogo e características da classe de fogo.  

Nota-se que o extintor de pó ABC pode substituir qualquer tipo de extintor de classes 

específicas A, B e C dentro de uma edificação ou área de risco. Assim, caso ocorra um princípio 

de incêndio, deve-se utilizar o extintor correto para o tipo de classe de fogo que se apresente. 

Outro fator a ser mencionado é a maneira correta de atuar em um princípio de 

incêndio. A seguir há instruções gerais de como utilizar o extintor em um princípio de incêndio 

com o uso de extintor ABC. 

Quadro 4 - Indicação do extintor a ser usado tomando por base a classe de fogo a ser combatida e um princípio de 

incêndio. 

Classe de 

fogo 
Tipo de extintor 

Água Pó químico BC Pó químico ABC Dióxido de carbono 

Classe A Recomendado  Recomendado  

Classe B  Recomendado Recomendado Recomendado 

Classe C  Recomendado Recomendado Recomendado 

Classe D 

Os extintores designados devem ser compatíveis com o metal específico para o qual a proteção é 

requerida e comprovadamente ensaiados, considerando as normas internacionais de referência UL 

711 ou ISO 7165, enquanto não houver norma brasileira específica. 

Classe K 

Os extintores devem ser comprovadamente ensaiados pelos respectivos fabricantes, considerando-

se as normas internacionais de referência UL 711 para uso de fogos de classe K, enquanto não 

houver norma brasileira específica. 

Fonte: ABNT NBR 12693 (2021). 
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Figura  36  - Ilustração do modo como usar o extintor. 

                          

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mundo dos extintores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gire o pino quebrando 
o lacre de plástico. 
*Retire o pino de 
segurança. 

*Realize um pequeno teste 
pressionando o gatilho. 
*Em seguida, posicione-se a uma 
distância segura do foco de 
incêndio. A posição deve ser a favor 
do vento, NUNCA contra! 

*Direcione o jato para a base 
das chamas com movimentos 
em zigue-zague. 

 

SÓ ATUE EM UM COMBATE A INCÊNDIO SE VOCÊ TIVER 
RECEBIDO CAPACITAÇÃO. DO CONTRÁRIO, CHAME OUTRA 

PESSOA QUE JÁ TENHA RECEBIDO AS INSTRUÇÕES DE 

COMO UTILIZAR UM EXTINTOR DE INCÊNDIO! 

 Importante! 
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