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APRESENTAÇÃO 
 

No ensino superior, especialmente na área das ciências biológicas e da saúde, 

as atividades práticas em laboratórios consolidam o aprendizado do referencial 

teórico explorado em sala de aula, integrando teoria e prática, permitindo que o 

aluno visualize ações, reações, estruturas micro e macroscópicas, além de executar 

e vivenciar, de forma real, procedimentos e técnicas, levando-os a desenvolver 

efetivamente as habilidades e competências inerentes à sua formação profissional. 

Um dos cenários destas atividades tem como local, o Laboratório de Controle 

Higiênico Sanitário de Alimentos (LaCHSA), da Faculdade de Nutrição (FANUT) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Hoje sua equipe de trabalho se constitui de  

coordenadora, Profa. Dra. Liana Jaime Borges, subcoordenadora Profa.  Dra. Maria 

Raquel Hidalgo Campos e, técnica de laboratório, a servidora Bióloga Mestre 

Camilla Alves Pereira Rodrigues, além de contar com o apoio de bolsistas de 

Iniciação Científica e auxiliares de pesquisa. 

Este laboratório abriga as aulas práticas das disciplinas Controle de Qualidade 

de Alimentos (Graduação em Nutrição/FANUT), Controle Higiênico-sanitário de 

Alimentos e Microbiologia de Alimentos (Pós-Graduação Stricto sensu), 

Microbiologia e Higiene de Alimentos (Pós-Graduação Lato sensu), além do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e atividades de extensão voltadas ao 

atendimento à comunidade, como capacitação prática em microbiologia de alimentos 

e análises microbiológicas de alimentos.  

Como todos os laboratórios da área de saúde, o LaCHSA, requer atenção e 

cuidados especiais, por ser local complexo e dinâmico, estando em constante 

adaptação para adequar-se às demandas exigidas pela frequente atualização das 

técnicas utilizadas na área de microbiologia, bem como, a legislação sanitária 

brasileira. 

Apesar do espaço físico limitado, o  LaCHSA  conta  com  estrutura  físico-

funcional coerente às atividades ali desenvolvidas, ou seja, fluxograma adequado de 

áreas de trabalho, instalações com equipamentos, materiais, insumos e sinalização 

atendendo ao critérios de biossegurança exigidos, e, protocolos técnicos 

atualizados.  

O laboratório é um ambiente versátil pelas inúmeras possibilidades de 

conhecimentos e descobertas que oferece. Para aproveitar essas possibilidades, 
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porém, obstáculos devem ser transpostos, como o perigo de acidentes causados por 

falha humana ou pela falha técnica de equipamentos e materiais. 

No  LaCHSA o trabalho necessariamente não é perigoso, desde que certas 

precauções sejam tomadas. Entretanto, o manuseio de equipamentos e materiais 

em laboratórios podem apresentar riscos como: equipamentos que atingem altas 

temperaturas, pressões ou rotações se mal utilizados; culturas viáveis de micro-

organismos patogênicos, e substâncias que são encontradas em concentrações 

baixíssimas na natureza estão em concentrações que podem ser letais; reagentes 

“inofensivos” isoladamente que podem resultar em produtos perigosos quando 

misturados, entre outros. 

O usuário de laboratório deve, portanto, adotar sempre uma atitude atenciosa, 

cuidadosa e metódica no que faz. Deve, particularmente, concentrar-se no trabalho 

que está sendo desenvolvido e não permitir qualquer distração enquanto trabalha. 

Da mesma forma não deve distrair os demais enquanto desenvolvem atividades no 

local. Deve ter responsabilidade e evitar atitudes ou pressa que possam acarretar 

acidentes e possíveis danos para si e para outros.  

Considerando o exposto e com intuito de promover práticas seguras pelos 

usuários do laboratório, apresentamos esse Manual de Biossegurança e Boas 
Práticas do LaCHSA. Nele estão contemplados os princípios e conceitos básicos 

da biossegurança, visando minimizar os riscos, maximizar a eficiência, evitar 

acidentes durante a utilização de equipamentos, materiais e insumos, evitar o 

desenvolvimento de doenças laborais e dar conhecimento das regras que norteiam 

as Boas Práticas em Laboratórios (BPL). 

 Entretanto, esse objetivo só poderá ser alcançado contando-se com a 

seriedade e responsabilidade de todos. Assim, todos os envolvidos devem procurar 

construir e adotar esta atitude e postura durante seus trabalhos no LaCHSA, que 

além de aumentar sua segurança, lhes permitirá uma aprendizagem melhor, e os 

resultados das pesquisas, análises microbiológicas e aulas práticas serão mais 

confiáveis. 

Assim sendo, esperamos que esse manual contribua para o desenvolvimento 

de práticas seguras, considerando que nunca é demais lembrar que segurança é 

sinônimo de Boas Práticas. 
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1. DISPOSITIVOS LEGAIS 
 

Os dispositivos legais de Biossegurança no Brasil são hoje norteados pela Lei 

Nacional de Biossegurança, a Lei 11.105 de 24 de março de 2005 que, “regulamenta 

os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas 

de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 

Biossegurança (CNBS), reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

(CTNBio), dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança (PNB),  e dá outras 

providências”; como também por outros instrumentos legais (BRASIL, 2005).   

Além dos dispositivos legais acima mencionados, os órgãos responsáveis pela 

Biossegurança no Brasil dispõem de outros que normatizam e regulamentam os 

processos e procedimentos que possam vir a por em risco a saúde de pessoas ou 

causar danos ao meio ambiente (BRASIL, 2005).  

 

2. CONCEITOS BÁSICOS 
 

•  Aerossóis: solução coloidal em forma de gotas que se dispersam no ar; 

•  Água sanitária: soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio ou 

lítio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, dentro do prazo de validade 

máximo de seis meses. Produtos que poderá conter apenas hidróxido de sódio ou 

cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. 

Pode ter ação como alvejante e de desinfetante de uso geral. O pH deve ser 13,5 no 

produto puro e 11,5 quando diluído a 1% (p/p); 

•  Alvejante: qualquer substância com ação química, oxidante ou redutora, que 

exerce ação branqueadora; 

•  Amostras de alimentos: são produtos alimentícios de origem vegetal ou animal, 

(in natura, processados e/ou industrializados) com fins experimentais ou de 

diagnóstico; 

•  Antissepsia: procedimento que tem o mesmo efeito da desinfecção ou 

sanitização, eliminando ou reduzindo micro-organismos patogênicos até níveis 

suportáveis. Termo utilizado para superfícies vivas externas como pele e algumas 

mucosas. Para esta finalidade utilizam-se os antissépticos que podem ser de 

natureza química ou física; 
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•  Assepsia: qualquer procedimento que evite o retorno da contaminação seja ela 

biológica (microbiológica), química ou física. Significa uma conduta de controle 

aplicada após a esterilização, desinfecção ou antissepsia para proteger as 

superfícies ou os produtos para os quais já foram removidos ou reduzidos os 

perigos; 

•  Descontaminação: destruição ou remoção (total ou parcial) de micro-

organismos dos artigos e superfícies, sendo realizado por meio de agente químico 

ou físico; 

•  Desinfecção: procedimento que elimina ou reduz os micro-organismos 

patogênicos não esporulados ou em estado vegetativo, até níveis suportáveis, sem 

risco à saúde. Termo utilizado para ambientes ou tecidos vegetais (inanimados).  

Para esta finalidade utilizam-se desinfetantes ou sanificantes; 

•  Desinfetantes: são formulações que tem na sua composição substâncias 

microbicidas e apresentam efeito letal para micro-organismos não esporulados e 

utilizados em superfícies inanimadas. Exemplos: Cloro, Iodo, Clorhexidine, 

Quaternário de amônio E desinfetantes fenólicos; 

•  Detergentes: são substâncias que apresentam ação tensoativa com a finalidade 

de limpeza e conservação de superfícies inanimadas 

•  Equipamento de Proteção Individual (EPI): luvas, máscaras, jalecos, óculos de 

proteção, aventais, botas ou outro tipo calçados apropriados, tocas, etc.; 

•  Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): extintores, sinalização adequada 

(mapas de risco), chuveiros e lava-olhos, chuveiros contra incêndio, capelas, manta 

ou cobertor, vaso de areia, etc.; 

•  Esterilização: processo de destruição de todos os micro-organismos, incluindo 

os esporos; 

•  Limpeza: processo de remoção de sujidade; 

•  Material Biológico: todo material que contenha informação genética e seja 

capaz de auto reprodução ou de ser reproduzido em um sistema biológico. Inclui os 

organismos cultiváveis e agentes (entre eles bactérias, fungos filamentosos, 

leveduras e protozoários); as células humanas, animais e vegetais, as partes 

replicáveis destes organismos e células (bibliotecas genômicas, plasmídeos, vírus e 

fragmentos de DNA clonado), príons e os organismos ainda não cultivados; 

•  Patogenicidade: capacidade de um agente biológico causar doença em um 

hospedeiro suscetível; 
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•  Resíduos hospitalares: restos de material biológico que devem ser descartados 

em recipientes e locais apropriados para receber o lixo hospitalar; 

•  Sanitização: processo destinado à redução da maioria das bactérias 

patogênicas presentes; 

•  Substâncias infectantes: são apresentações que contêm microrganismos 

viáveis (tais como bactérias, vírus, riquetsias, parasitas, fungos ou microrganismos 

recombinantes, híbrido ou mutante) sabidamente capazes de provocar doença ao 

homem ou animais. 

 

 

3. TIPOS DE RISCOS AMBIENTAIS 
 

A Portaria nº 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

aprova as Normas Regulamentadoras (NR) do Capítulo V, Título II, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho . 

A Norma Regulamentadora (NR) 9 da Portaria SSST nº 25 de 29/12/1994 

(ANEXO 2), estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte 

de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 

ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 

consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

De acordo essa legislação, consideram-se os seguintes tipos de riscos no 

ambiente de trabalho: 

• Risco de Acidentes: qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de 

perigo e possa afetar sua integridade, bem estar físico e moral. São exemplos de 

risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de 

incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, pisos 

escorregadios, etc. 

• Risco Ergonômico: qualquer fator que possa interferir nas características 

psicofisiológicas do trabalhador causando desconforto ou afetando sua saúde. São 

exemplos de risco ergonômico: o levantamento e transporte manual de peso, o ritmo 

excessivo de trabalho, a monotonia, a repetitividade, a responsabilidade excessiva, 

a postura inadequada de trabalho, o trabalho em turnos, etc. 
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• Risco Físico: diversas formas de energia a que possam estar expostos os 

trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 

extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, ultrassom, materiais 

cortantes e pontiagudos, etc. 

• Risco Químico: 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 absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

•  Risco Biológico: patógenos como bactérias, fungos, parasitos, vírus, entre 

outros. Esses agentes são capazes de provocar dano à saúde humana, podendo 

causar infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes e a 

formação de neoplasias e malformações. 

Especificamente para os trabalhadores da área da saúde, a NR-32 que 

estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, identifica os riscos 

biológicos de acordo com: 

ü  Fontes de exposição e reservatórios: as fontes de exposição incluem 

pessoas, animais, objetos ou substâncias que abrigam agentes biológicos, a partir 

dos quais se torna possível a transmissão a um hospedeiro ou a um reservatório. 

Reservatório é a pessoa, animal, objeto ou substância no qual um agente biológico 

pode persistir, manter sua viabilidade, crescer ou multiplicar-se, de modo a poder ser 

transmitido a um hospedeiro. A identificação da fonte de exposição e do reservatório 

é fundamental para se estabelecerem as medidas de proteção a serem adotadas. 

ü  Vias de transmissão e de entrada: é o percurso feito pelo agente 

biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. A transmissão pode 

ocorrer das seguintes formas: 

- Direta: transmissão do agente biológico sem a intermediação de veículos ou 

vetores. Exemplos: transmissão aérea por bioaerossóis, transmissão por gotículas e 

contato com a mucosa dos olhos; 

- Indireta: transmissão do agente biológico por meio de veículos ou vetores. 

Exemplos: transmissão por meio de mãos, pérfuro-cortantes, luvas, roupas, 

instrumentos, vetores, água, alimentos e superfícies. 

ü Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente: é a 

capacidade de transmissão de um agente a um hospedeiro. O período de 

transmissibilidade corresponde ao intervalo de tempo durante o qual um organismo 
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pode transmitir um agente biológico; a patogenicidade dos agentes biológicos é a 

sua capacidade de causar doença em um hospedeiro suscetível; e a Virulência é o 

grau de agressividade de um agente biológico, isto é, uma alta virulência de um 

agente pode levar a uma forma grave ou fatal de uma doença. A virulência 

relaciona-se à capacidade de o agente invadir, manter-se e proliferar, superar as 

defesas e, em alguns casos, produzir toxinas. 

ü Persistência do agente biológico no ambiente: é a capacidade de o 

agente permanecer no ambiente, mantendo a possibilidade de causar doença. 

 

 

4. CLASSES DE RISCO BIOLÓGICO 
 

De acordo com as Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com 

Material Biológico, elaborado em 2010 pela Comissão de Biossegurança em Saúde 

(CBS) do Ministério da Saúde (MS, 2010), os tipos de agentes podem ser 

classificados com base no seu risco biológico em cinco Classes: 

• Classe de Risco I: escasso risco individual e comunitário – quando o micro-

organismo tem pouca probabilidade de provocar enfermidades humanas ou 

veterinárias. Ex.: Lactobacillus. 

• Classe de Risco II: risco individual moderado; risco comunitário limitado – a 

exposição pode provocar infecções, porém, se dispõe de medidas profiláticas e 

terapêuticas eficazes, sendo o risco de propagação limitada. Ex.: Schistosoma 

mansoni (causador da esquistossomose). 

• Classe de Risco III: risco individual elevado; risco comunitário limitado – pode 

causar infecções graves em humanos e animais; se propagar de uma pessoa para 

outra, mas existe profilaxia/tratamento eficazes. Ex.: Bacillus anthracis (causador de 

carbúnculo ou antrax). 

• Classe de Risco IV: elevado risco individual e comunitário – agentes biológicos 

de fácil propagação e altamente patogênicos para o homem, animais e meio 

ambiente, não existindo medidas profiláticas ou terapêuticas eficientes. Ex.: Vírus 

Ebola (causa febre hemorrágica). 

• Classe de Risco V: elevado risco de contaminação em animais e do meio 

ambiente – agentes patogênicos não existentes no país, podendo ou não oferecer 

risco direto ao homem, mas causando graves perdas econômicas e na produção de 
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alimentos. Ex.: Achantina fulica (caramujo-gigante-africano trazido para o Brasil para 

produção e comercialização de escargot). 
 

 

5. NÍVEIS DE BIOSSEGURANÇA (NB) 
 

Ainda observando-se as diretrizes do Ministério da Saúde, foram determinados 

quatro níveis de biossegurança conforme os cuidados necessários para contenção 

do tipo de agente patológico: 

• Nível de Biossegurança 1 (NB-1): necessário ao trabalho com os agentes 

biológicos da Classe de Risco I; recomenda-se utilização de equipamentos de 

proteção adequados e observação das BPL. 
 

• Nível de Biossegurança 2  (NB-2): exigido para o desenvolvimento de trabalhos 

com agentes da Classe de Risco II; são aplicados a laboratórios clínicos e 

hospitalares de níveis primário de diagnóstico, onde, além da adoção das BPL, se 

faz necessária a contenção através de barreiras físicas primárias (EPI e cabines de 

segurança biológica) e secundárias (projeção adequada do laboratório de acordo 

com a legislação vigente). 
 

• Nível de Biossegurança 3 (NB-3): destinado ao trabalho com micro-organismos  

da Classe de Risco III e grandes volumes e altas concentrações de agentes da 

Classe de Risco II; são exigidas medidas de contenção física primária e secundária, 

devendo o laboratório ser projetado e construído de forma especial para contenção 

de agentes de alto risco; deve ser mantido sob controle rígido de vigilância, inspeção 

e manutenção, e o corpo técnico deve receber treinamento específico sobre 

biossegurança e manipulação desses micro-organismos. 
 

• Nível de Biossegurança 4 (NB-4): nível de segurança máxima para 

desenvolvimento de trabalhos com agentes da Classe de Risco IV; essas unidades 

devem ser projetadas em áreas isoladas e funcionalmente independentes de outras 

áreas; requer todas as exigências já citadas além de procedimentos de segurança 

especiais. 
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6. ACIDENTES OCUPACIONAIS 
 

Vias de Infecções: 

- Via Aérea: inalação de aerossóis com soluções ou partículas infectantes que 

podem se formar durante a remoção de tampas de tubos de ensaio ou frascos, em 

pipetagem rápida, por centrifugação de tubos destampados e/ou por aquecimento 

rápido; 

- Via Oral: geralmente ocorre por pipetagem com a boca ou o ato de levar a 

mão ou objetos contaminados à boca; 

- Inoculação direta: picadas acidentais de agulhas, lancetas, cacos de vidro, 

arranhões ou cortes podem ser facilmente contaminados por contato com amostras 

biológicas infectantes. 

- Mucosas: contato direto ou indireto de agente infectante com as mucosas da 

boca e olhos. 
 

•  Procedimento pós exposição a materiais biológicos: 

- Comunicar imediatamente um representante da comissão de Biossegurança 

ou responsável pelo laboratório; 

- Aplicar solução antisséptica sobre a região exposta ao agente potencialmente 

infectante pericutânea ou cutânea, álcool iodado ou álcool 70% e, na mucosa oral, 

utilizar clorexidina a 4%, deixando em contato por um tempo mínimo de 15 minutos; 

- Nas exposições de mucosas e olhos, deve-se lavar exaustivamente com água 

ou solução fisiológica; 

- Atenção: a utilização de soluções irritantes como éter, hipoclorito de sódio ou 

glutaraldeído são contraindicados. 

 

• Avaliação do Risco de Exposição em caso de acidentes: 

- Cabe ao responsável e/ou à Comissão de Biossegurança avaliar e classificar 

cada caso de acidente ocorrido, em particular, o grau de risco e medidas a serem 

tomadas, com base em informações técnicas científicas e relato dos envolvidos; 

- Para a tomada de decisões, é preciso reunir a maior quantidade de 

informações possíveis, como: definição do tipo de material biológico envolvido; 

gravidade e tipo da exposição; e, identificação ou não do paciente-fonte e de sua 

condição sorológica anti-HIV, hepatites, dentre outros; 

- Os acidentes mais graves, geralmente, são os que envolvem: 
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 a) - Maior volume de sangue: lesões profundas provocadas por material 

pérfuro-cortante, com presença de sangue visível no instrumento, acidentes com 

agulhas previamente utilizadas na eia ou artéria do paciente e acidentes com 

agulhas de grosso calibre; 

b) - Maior inóculo viral: representado por pacientes-fonte com infecção pelo 

HIV/AIDS em estágios avançados da doença ou com infecção aguda pelo HIV. São 

situações que apresentam viremias elevadas. 

- Esquematicamente, os aspectos iniciais da exposição e riscos são avaliados 

a partir das informações levantadas: 

a) - Tipo de exposição: percutânea, mucosa, pele não-íntegra e/ou mordedura 

humana; 

b) - Tipo e quantidade do material biológico (líquido, tecidos): sangue, material 

biológico contendo sangue, líquidos e tecidos potencialmente infectantes (sêmen, 

secreção vaginal, líquor, líquido sinovial, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido 

pericárdico, líquido amniótico), contato direto com material contendo vírus em 

grande quantidade; 

c) - Situação infecciosa da fonte: presença de HBsAg, de anti-VHC e de anti-

HIV; 

d) - Susceptibilidade do profissional exposto: situação quanto à vacina contra 

hepatite B e resposta vacinal e situação infecção HIV / HBV / HCV. 
 

• Cuidados nas situações abaixo: 

a) - Fogo:  
- Em caso do fogo irromper em um béquer ou balão de reação, basta tapar o 

frasco com uma rolha, toalha ou vidro de relógio, de modo a impedir a entrada de ar; 

- Quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa algumas técnicas são 

possíveis: levá-la para debaixo do chuveiro; 

- há uma tendência da pessoa correr, aumentando a combustão, neste caso, 

deve-se derrubá-la e rolá-la no chão até o fogo ser exterminado; melhor no entanto é 

embrulhá-lo rapidamente em um cobertor para este fim; pode-se também usar o 

extintor de CO2, se este for o meio mais rápido; 

- Jamais use água para apagar o fogo em um laboratório. Use extintor de CO2 

ou de pó químico; 
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- Fogo em sódio, potássio ou lítio, use extintor de pó químico (não use o gás 

carbônico - CO2); também pode-se usar os reagentes carbonato de sódio (Na2CO3) 

ou cloreto de sódio (NaCl – sal de cozinha). 

OBS.: Areia não funciona bem para Na, K e Li. Água reage violentamente com 

estes materiais. 
 

b) - Ácidos: 

- Ácido sulfúrico: derramado sobre o chão ou bancada pode ser rapidamente 

neutralizado com carbonato ou bicarbonato de sódio em pó; 

- Ácido Clorídrico: derramado será neutralizado com amônia, que produz 

cloreto de amônio, em forma de névoa branca. 

- Ácido nítrico: reage violentamente com álcool. 

 

c) - Compostos Voláteis de Enxofre: 
 - Enxofre: tipo mercaptanas, resíduos de reação com DMSO são capturados 

em “trap” (frasco de segurança) contendo solução a 10% de KMnO4 alcalino; 

 - H2S: que se desprende de reações pode ser devidamente capturado em 

“trap” contendo solução a 2% de acetato de chumbo aquoso. 

 

d) - Compostos Tóxicos 

 - Um grande número de compostos orgânicos e inorgânicos é tóxico. 

Manipule-os com cuidado evitando a inalação ou contato direto. Muitos produtos que 

eram manipulados, sem receio, hoje são considerados nocivos à saúde. 

 - A relação abaixo compreende alguns produtos tóxicos de uso comum em 

laboratório: 

Compostos Altamente Tóxicos: podem provocar rapidamente, graves lesões ou 

até mesmo a morte. São eles: Compostos arsênicos, Cianetos Inorgânicos, 

Compostos de mercúrio, Ácidos oxálico e seus sais, Selênio e seus complexos,  

Pentóxido de vanádio, Monóxido de carbono, Cloro, Flúor, Bromo e Iodo; 

 
Líquidos Tóxicos e Irritantes aos Olhos e Sistema Respiratório: Cloreto de 

acetila, Bromo, Alquil e arilnitrilas, Bromometano, Benzeno, Dissulfito de Carbono,  

Brometo e cloreto de benzila, Sulfato de metila, Ácido fluorbórico, Sulfato de dietila, 

Cloridrina etilênica  e Acroleina. 

  Compostos Potencialmente Nocivos por Exposição Prolongada:  
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   . Brometos e cloretos de alquila: Bromometano, bromofórmio, tetracloreto de 

carbono , diclorometano e iodometano; 

   . Aminas alifáticas e aromáticas: anilinas substituídas ou não dimetilamina, 

trietilamina e diisopropilamina; 

  . Fenóis e composto aromáticos nitrados: Fenóis substituídos ou não cresóis, 

catecol, resorcinol, nitrobenzeno e nitrotolueno; 

 
  Substâncias Carcinogênicas: 

Muitos compostos causam tumores cancerosos no ser humano. Deve-se ter 

todo o cuidado no manuseio de compostos suspeitos de causarem câncer, evitando-

se a todo custo a inalação de vapores e o contato com a pele. Devem ser 

manipulados exclusivamente em capelas e com uso de luvas protetoras. Entre os 

grupos de compostos comuns em laboratório incluem: 

. Aminas aromáticas e seus derivados: anilinas N-substituídas ou não. 

naftilaminas, benzidinas, 2naftilamina e azoderivados; 

  . Compostos N-nitroso, nitrosoaminas (R’-N(NO)-R) e nitrozoamidas; 

  . Agentes alquilantes: diazometano, sulfato de dimetila, iodeto de metila, 

propiolactona, óxido de etileno; 

  . Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos: benzopireno e dibenzoantraceno; 

  . Compostos que contém enxofre: tiocetamida e tiouréia; 

  . Benzeno: composto carcinogênico cuja concentração mínima tolerável é 

inferior aquela normalmente percebida pelo olfato humano. Se a pessoa sentir cheiro 

de benzeno é porque a sua concentração no ambiente é superior ao mínimo 

tolerável. Evitar usá-lo como solvente e sempre que possível substituir por outro 

solvente semelhante e menos tóxico (por ex. tolueno); 

  . Amianto: A inalação por via respiratória de amianto pode conduzir a uma 

doença de pulmão, a asbesto, uma moléstia dos pulmões que aleija e 

eventualmente mata. Em estágios mais adiantados geralmente se transforma em 

câncer dos pulmões. 

 

e) - Manuseio de gases: 
 - Armazenar em locais bem ventilados, secos e resistentes ao fogo; 

 - Proteger os cilindros do calor e da irradiação direta; 

  - Manter os cilindros presos à parede de modo a não caírem; 

  - Separar e sinalizar os recipientes cheios e vazios; 
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  - Utilizar sempre válvula reguladora de pressão e mantê-la fechada após o 

uso; 

  - Limpar imediatamente equipamentos e acessórios após o uso de gases 

corrosivos; 

  - Somente transportar cilindros com capacete (tampa de proteção da válvula) 

e em veículo apropriado; 

  - Não utilizar óleos e graxas na válvulas de gases oxidantes; 

  - Manipular gases tóxicos e corrosivos dentro de capelas; 

  - Utilizar os gases até uma pressão mínima de 2 bar, para evitar a entrada de 

substâncias estranhas. 

 

f) - Manuseio de Produtos Químicos: 
  - Nunca manusear produtos sem estar usando o equipamento de segurança 

adequado para cada caso e usar sempre material adequado sem fazer 

improvisações; 

 - Estar sempre consciente da tarefa a ser realizada e comunicar qualquer 

acidente ou irregularidade ao superior e a Segurança; 

 - Não pipetar, principalmente, líquidos caustico ou venenosos com a boca. Use 

os aparelhos apropriados; 

 - Conhecer a localização do chuveiro de emergência e do lava-olhos e saber 

como usá-los corretamente; 

 - Nunca armazenar produtos químicos em locais impróprios; 

 - Não fumar nos locais de estocagem e no manuseio de produtos químicos; 

 - Não transportar produtos químicos de maneira insegura, principalmente em 

recipientes de vidro e entre aglomerações de pessoas. 

 

g) - Aquecimento no Laboratório: 
 - Ao se aquecerem substâncias voláteis e inflamáveis no laboratório, deve-se 

sempre levar em conta o perigo de incêndio; 

 - Para temperaturas inferiores a 100 ºC use preferencialmente banho-maria ou 

banho a vapor; 

 - Para temperaturas superiores a 100 ºC use banhos de óleos. Parafina 

aquecida funciona bem para temperaturas de até 220 ºC; glicerina pode ser 

aquecida até 150 ºC sem desprendimento apreciável de vapores desagradáveis. 

Banhos de silicone são os melhores, mas são também os mais caros; 



15 
 

Uma alternativa quase tão segura quanto os banhos são as mantas de 

aquecimento. O aquecimento é rápido e eficiente, mas o controle da temperatura 

não é tão conveniente como em banhos. Mantas de aquecimento não são 

recomendadas para a destilação de produtos muito voláteis e inflamáveis como: éter 

e petróleo, éter etílico e CS2; 

- Para altas temperaturas (>200 ºC) pode-se empregar um banho de areia. O 

aquecimento e o resfriamento do banho deve ser lento; 

- Chapas de aquecimento podem ser empregadas para solventes menos 

voláteis e inflamáveis. Nunca aquecer solventes voláteis em chapas de aquecimento 

(éter, CS2, etc.). Ao aquecer solventes como etanol ou metanol em chapas, usar um 

sistema munido de condensador; 

- Aquecimento direto com chamas sobre a tela de amianto são recomendados 

para líquidos não inflamáveis (por ex. água); 

OBS: Solventes com ponto de inflamabilidade menor que 0 ºC, 

necessariamente, precisam ser manuseados em banho-maria quando aquecido. São 

algumas dessas substâncias: Éter etílico a 40ºC; n-hexano a 23ºC e Acetona a18ºC. 
 

h – Descarte de material: 
- Materiais que estiveram em contato com amostras potencialmente infectantes 

devem ser descontaminados antes de saírem da área de trabalho onde foram 

manipulados; 

- Todo material pérfuro-cortante além de vidrarias quebadras, mesmo que 

esterilizados, devem ser desprezados em recipientes resistentes à perfuração; 

-Todos os materiais e amostras contaminados precisam ser descontaminados, 

antes de serem descartados ou limpos para uso posterior. Devem ser colocados em 

sacos plásticos à prova de vazamento e identificados, antes de serem autoclavados. 

Esses sacos devem ser mantidos em vasilhames de paredes rígidas, laváveis e 

identificados, colocados em área restrita; 

Para se proceder adequadamente o descarte dos resíduos sólidos gerados nos 

laboratórios da área, é importante que se conheça a classificação dos mesmos 

segundo a Resolução RDC nº 306 de 07/12/04, publicada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2004). No caso do LaCHSA, considerar: 

 -.Grupo A – Potencialmente Infectantes: resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de infecção. Se enquadram nesse grupo o 
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Grupo A.1 que são as culturas e estoques de microrganismos resíduos de 

fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; meios de cultura e 

instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; 

resíduos de laboratórios de manipulação genética. Estes resíduos não podem deixar 

a unidade geradora sem tratamento prévio. 

 - Grupo B – Químicos: resíduos contendo substâncias químicas que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

As características dos riscos destas substâncias devem estar contidas na Ficha 

de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISQ), conforme NBR 14725 

da ABNT (ABNT, 2009) e Decreto da Presidência da república no 2657 de 

03/07/1998 (BRASIL, 1998). 

Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a tratamento 

específico, sendo vedado o seu encaminhamento para disposição final em aterros. 

Enquadram-se nesse grupo os produtos antimicrobianos; resíduos de saneantes, 

desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 

laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

 - GRUPO C – Rejeitos Radioativos, no caso do LaCHSA não são gerados. 

 - GRUPO D – Resíduos comuns: resíduos que não apresentem risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares como: papel de uso sanitário, peças descartáveis de vestuário, 

material utilizado em antissepsia; sobras de alimentos resíduos provenientes das 

áreas administrativas e resíduos de varrição. 

 - GRUPO E – Perfuro-cortantes:  materiais perfuro cortantes e escarificantes 

como lâminas, lamínulas, vidrarias, seringas, bisturis, entre outros, devem ser 

descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou 

necessidade de descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e 

vazamento, com tampa, devidamente identificados. As agulhas descartáveis devem 

ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, sendo proibido 

reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente. 

. Procedimentos gerais de descarte: 

  - Os resíduos orgânicos e inorgânicos devem ser separados e acondicionados 

de acordo com os procedimentos e formas específicas e adequadas para cada 

categoria. Devem ser observados os símbolos internacionais existentes na fonte 

produtora do rejeito ou em sua embalagem; esses símbolos são estabelecidos pela 
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Organização Internacional de Normatização (ISO) e pelo Comitê de Especialistas 

em Transportes de Produtos Perigosos, ambos da Organização das Nações Unidas, 

adequados a cada caso (BAHIA, 2001). 

  - Além do símbolo identificador da substância, na embalagem contendo os 

resíduos deve ser afixada uma etiqueta autoadesiva, preenchida com lápis grafite, 

as seguintes informações: laboratório de origem, conteúdo qualitativo, classificação 

quanto à natureza e advertências, quando houver. 

 - Os rejeitos orgânicos e inorgânicos sem possibilidade de descarte imediato 

devem ser armazenados em condições adequadas específicas. 

 - Os resíduos orgânicos ou inorgânicos deverão ser desativados com o intuito 

de transformar pequenas quantidades de produtos químicos em produtos derivados 

inócuos, permitindo sua eliminação sem riscos. Este trabalho deve ser realizado 

cuidadosamente e por pessoa especializada. 

 - Os resíduos que serão armazenados para posterior recolhimento e 

descarte/incineração, devem ser recolhidos separadamente em recipientes coletores 

impermeáveis a líquidos, resistentes, com tampas rosqueadas para evitar 

derramamentos e fechados para evitar evaporação de gases. 

 

. Procedimentos específicos de descarte: 

 - Resíduos inorgânicos tóxicos, sais orgânicos de metais tóxicos e suas 

soluções tóxicas, devem ser previamente diluídos em níveis de concentração que 

permitam o descarte direto na pia em água corrente. As concentrações máximas 

permitidas para os metais são: Cádmio - 1 mg/L; Chumbo - 10 mg/L; Zinco - 5 mg/L;  

Cobre - 5 mg/L; Cromo - 10 mg/L; Prata - 1 mg/L. 

- Os resíduos inorgânicos ácidos e suas soluções aquosas devem ser diluídos 

com água, neutralizados com bases diluídas e descartados na pia em água corrente. 

 - Resíduos inorgânicos básicos e suas soluções aquosas devem ser diluídos 

com água, neutralizados com ácidos diluídos e descartados na pia em água 

corrente. 

- Resíduos inorgânicos neutros e suas soluções aquosas devem ser diluídos 

em água e descartados na pia em água corrente. 

 - Resíduos inorgânicos insolúveis em água: 

    . Com risco de contaminação ao meio ambiente: armazenar em recipiente 

etiquetados para posterior recolhimento; 
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   . Sem risco de contaminação ao meio ambiente: descartar junto ao lixo 

comum. 

- Resíduos orgânicos e suas soluções aquosas tóxicas devem ser coletados 

em recipientes etiquetados para posterior recolhimento. 

- Resíduos orgânicos ácidos e suas soluções aquosas devem ser diluídos com 

água, neutralizados com bases diluídas e descartados na pia em água corrente. 

- Resíduos orgânicos básicos e suas soluções aquosas devem ser diluídos 

com água, neutralizados com ácidos diluídos e descartados na pia em água 

corrente. 

- Resíduos orgânicos neutros e suas soluções aquosas devem ser diluídos em 

água e descartados na pia em água corrente. 

- Resíduos orgânicos insolúveis em água: 

   . Com risco de contaminação ao meio ambiente: armazenar em recipiente 

etiquetados para posterior recolhimento; 

  . Sem risco de contaminação ao meio ambiente: descartar junto ao lixo 

comum. 

- Resíduos de solventes orgânicos: 

  . Solventes halogenados puros ou em misturas devem ser armazenados em 

recipiente etiquetados para posterior recolhimento; 

  . Solventes não-halogenados, puros ou em misturas devem ser armazenados 

em recipiente etiquetados para posterior descarte adequado ou incineração; 

 . Solventes isentos de toxicidade, puros ou em solução aquosa utilizados em 

grande volume devem ser coletados em frascos etiquetados para posterior 

recuperação; 

 . Solventes que formam peróxidos e suas misturas devem adicionados a 

substâncias que impeçam a formação dos peróxidos, coletados em recipientes e 

etiquetados para posterior incineração. 

 
 

7. ROTULAGEM – SIMBOLOGIA 
Deve-se sempre estar atentos e observar bem os rótulos dos produtos e 

manuais de equipamentos contidos nos laboratórios. Nos rótulos das substâncias 

químicas constam especificações sobre a composição e os perigos que estas 

podem oferecer. Muitas vezes, essas informações se apresentam simbolizadas, 

seguindo um padrão pré-estabelecido. Segue a simbologia padrão constante nesses 
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produtos, a que estão associados e algumas precauções que devem ser adotadas 

para utilização e armazenamento dos mesmos. 

Facilmente Inflamável ( F ): 

- Classificação: determinados peróxidos orgânicos; líquidos com pontos de 

inflamação inferior a 21 ºC, substâncias sólidas que são fáceis de inflamar, de 

continuar queimando por si só; liberam substâncias facilmente inflamáveis por ação 

de umidade. 

- Precaução: evitar contato com o ar, a formação de misturas inflamáveis gás-

ar e manter afastadas de fontes de ignição. 

Extremamente inflamável ( F +): 

- Classificação: líquidos com ponto de inflamabilidade inferior a 0 ºC e o ponto 

máximo de ebulição 35 ºC; gases, misturas de gases (que estão presentes em forma 

líquida) que com o ar e a pressão normal podem se inflamar facilmente. 

- Precauções: manter longe de chamas abertas e fontes de ignição. 

Tóxicos ( T ): 

- Classificação: inalação, ingestão ou absorção através da pele, provoca danos 

à saúde na maior parte das vezes, muito graves ou mesmo letais. 

- Precaução: evitar qualquer contato com o corpo humano e observar cuidados 

especiais com produtos cancerígenos, teratogênicos ou mutagênicos. 

Muito Tóxico ( T +): 

- Classificação: inalação, ingestão ou absorção através da pele, provoca danos 

à saúde na maior parte das vezes, muito graves ou mesmo letais. 

- Precaução: evitar qualquer contato com o corpo humano e observar cuidados 

especiais com produtos cancerígenos, teratogênicos ou mutagênicos. 

Corrosivo ( C ): 

- Classificação: por contato, estes produtos químicos destroem o tecido vivo, 

bem como vestuário. 

- Precaução: não inalar os vapores e evitar o contato com a pele, os olhos e 

vestuário. 

Oxidante ( O ): 

- Classificação: substâncias comburentes podem inflamar substâncias 

combustíveis ou acelerar a propagação de incêndio. 

- Precaução: evitar qualquer contato com substâncias combustíveis. Perigo de 

incêndio. O incêndio pode ser favorecido dificultando a sua extinção. 

Nocivo ( Xn ): 
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- Classificação: em casos de intoxicação aguda (oral, dermal ou por inalação), 

pode causar danos irreversíveis à saúde. 

- Precaução: evitar qualquer contato com o corpo humano, e observar cuidados 

especiais com produtos cancerígenos, teratogênicos ou mutagênicos. 

Irritante ( Xi ): 

- Classificação: este símbolo indica substâncias que podem desenvolver uma 

ação irritante sobre a pele, os olhos e as vias respiratórias. 

- Precaução: não inalar os vapores e evitar o contato com a pele e os olhos. 

Explosivo ( E ): 

- Classificação: indica substâncias que podem explodir sob determinadas 

condições. 

- Precaução: evitar atrito, choque, fricção, formação de faísca e ação do calor. 

De acordo com a legislação de Biossegurança, são também utilizados 

símbolos, tais como: 

 

 
 

 

 

 

        Biossegurança         Risco Biológico        Material nocivo ou irritante      Material radioativo 

    

 

 

 

 

 Material corrosivo           Material tóxico                   Inflamável                   Explosivo 

 
 

 

 

                  
 Extintor de incêndio     Proteção obrigatória para as mãos     Proteção obrigatória para os pés 
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Uso obrigatório de óculos          Uso obrigatório de jaleco            Lavagem obrigatória das mãos 

 

      

 

  

 
       Proibido fumar                        Proibido beber                             Proibido comer 

 

 

 
 
 

8. BOAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO (BPL) 

O comportamento dos usuários de um laboratório é determinante para o 

sucesso dos procedimentos nele desenvolvidos. Além disso, a própria segurança 

desses usuários, depende, em alguma medida, da forma como estes desenvolvem 

suas atividades. 

As BPL apresentadas nesse manual são importantes para controlar e minimizar 

os riscos e aumentar a segurança dos colaboradores, professores e alunos que 

utilizam o LaCHSA, além de garantir a integridade dos equipamentos e materiais 

utilizados no local. Devem ser observadas e seguidas por todos, para sua própria 

proteção e para o sucesso dos experimentos desenvolvidos. 

Para garantir as BPL foram estabelecidos os Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP) para algumas atividades, estes são documentos que 

expressam o planejamento do trabalho que deve ser executado para o alcance da 

meta padrão. 

O POP deve estar acessível a todas as pessoas que trabalham no laboratório 

e deve conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, 

especificando o nome, cargo ou função dos responsáveis pelas atividades. Deve ser 

aprovado, datado e assinado pelos responsáveis do laboratório. 

Um POP tem o objetivo de padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na 

execução de tarefas fundamentais, para o funcionamento correto do processo. Ou 

seja, um POP coerente garante ao usuário que a qualquer momento que ele se dirija 
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ao laboratório, as ações tomadas para garantir a qualidade sejam sempre as 

mesmas.  

   

8.1 - Normas Gerais de Segurança:  

• Participar de capacitação técnica para atuação no LaCHSA, tendo como 
orientador, um dos membros da equipe técnica responsável; 

• Realizar a leitura das normas contidas neste manual e esclarecer as 
possíveis dúvidas junto à equipe técnica; 

• Garantir o acesso livre ao local, mantendo passagens e corredores 
desobstruídos; 

• Limitar a circulação na área do laboratório somente às pessoas autorizadas; 

• Verificar a sinalização da voltagem das fontes de energia elétrica e 
equipamentos antes de seu uso; 

• Verificar a sinalização dos locais de armazenamento de insumos, vidrarias, 
produtos químicos e outros produtos, além da disposição dos equipamentos; 

• Analisar a rotulagem de cada insumo e produto químico presente no 
laboratório; 

• Manter a atenção no trabalho evitando distrações durante o processo 
analítico prevenindo assim, a ocorrência de acidentes e contaminação do 
material analisado; 

• Manter o local devidamente organizado: cuidado com a limpeza geral, 
fechamento de portas, armários, arquivos e gavetas;  

• Não carregar volumes que possam obstruir a visão; 

• Não fumar ou acender chamas em locais que não seja permitido; 

• Não ingerir água ou qualquer tipo de alimento nas dependências do 
laboratório; 

• Não utilizar os equipamentos de refrigeração para armazenamento de 
produtos e/ou alimentos, bem como o forno micro-ondas para aquecimento 
de alimentos e outros produtos não destinados às análises; 

• Usar equipamentos somente quando habilitado ou com permissão, e zelar 
pelo seu funcionamento dentro das normas exigidas; 

•  Não imprimir sobrecarga nos equipamentos; 

•  Não lubrificar, ajustar ou limpar equipamentos durante seu uso; 

• Manter em funcionamento as autoclaves somente com a presença de pessoa 
devidamente habilitada no local, com total controle de sua temperatura e 
pressão; 
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•  Adequar à iluminação e ventilação às demandas de atividades no local de 
trabalho; 

•  Descartar qualquer material segundo as normas legais técnicas vigentes, ou 
seja, material danificado com rachaduras e vidrarias quebradas; 

• Quando submeter algum líquido à fervura, nunca encher o recipiente até as 
bordas, deixando espaço suficiente para que durante o processo não haja 
respingos ou derrame.  

• Não utilizar produtos inflamáveis próximo às chamas; 

• Observar o correto uso do bico de Bunsen, evitando a dobradura das 
mangueiras e apagar a chama quando não for mais utilizá-la. E ao término 
das atividades, fechar o registro de gás do equipamento; 

• Não se expor à luz ultravioleta das câmaras de fluxo laminar e da câmara 
escura para leitura de fluorescência; 

• Proceder a abertura de tubos de ensaio ou frascos que contenham material 
contaminado, soluções, reagentes e outros produtos de forma indireta e 
distante ao operador e às pessoas à sua volta, se possível, dentro das 
câmaras de fluxo laminar; 

• Realizar os procedimentos cuidadosamente a fim de minimizar a criação de 
borrifos ou aerossóis; 

• Ter enorme precaução em relação a qualquer objeto cortante, incluindo 
seringas e agulhas, lâminas, pipetas, tubos capilares e bisturis; 

• Utilizar telas de amianto para o aquecimento de vidraria diretamente sobre 
bico de Bunsen; 

• Transportar materiais, principalmente os contaminados, ferventes, corrosivos 
ou inflamáveis com cuidado: andar com cautela, verificar se as condições do 
recipiente estão adequadas, e, utilizar os equipamentos de proteção 
individual necessários; 

• Identificar a localização do chuveiro, do lava-olhos, do extintor de incêndio e 
da caixa de primeiros socorros, bem como o seu uso correto;  

• Conhecer o Mapa de Risco do LaCHSA (APENDICE 01) e se atentar quanto 
à lista de perigos decorrentes dos produtos químicos expostos e dos micro-
organismos manipulados no laboratório, para que, em casos de acidentes, 
seja possível informar corretamente ao médico; 

• Verificar a sinalização de equipamentos de proteção coletiva bem como de 
primeiros socorros;  

• Utilizar os equipamentos de proteção coletiva (chuveiro e lava-olhos) em 
caso de acidentes como: queimaduras, cortes, quedas, contato com as 
culturas de micro-organismos, reagentes e demais produtos perigosos.  
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Comunicar imediatamente a pessoa mais próxima para as devidas 
providências de socorro; 

• Lavar e desinfetar os ferimentos, em caso de acidentes, protegê-los com 
esparadrapo e gaze esterilizada até o socorro médico; 

• Comunicar, imediatamente, ao responsável pelo laboratório quaisquer riscos 
observados e acidentes durante o trabalho para que sejam tomadas as 
providências cabíveis; 

 

8.2 - Normas Específicas de Segurança:  

a) - Vestimenta: 

• Utilizar exclusivamente no laboratório jaleco longo de algodão, com manga 
longa e punho sanfonado; 

• Utilizar calça comprida, calçado sem salto, fechado e com solado 
antiderrapante; 

• Prender os cabelos sempre que adentrar ao laboratório; 

• Não utilizar adereços (brincos, pulseiras, relógios, anéis, entre outros) durante 
o desenvolvimento das atividades práticas; 

• Não utilizar aventais, de uso no laboratório, fora do local de trabalho; 

• Usar óculos de segurança para proteção ocular quando realizar tarefas que 
apresentem riscos; 

 

b) - Conduta Pessoal: 

• Ao chegar ao laboratório, guardar itens pessoais no armário específico 
localizado em área externa ao ambiente das análises microbiológicas; 

• Não utilizar o aparelho celular dentro do laboratório; 

• Higienizar sempre as mãos antes e após as atividades no laboratório, de 
acordo com o Procedimento Operacional Padronizado (POP) específico 
(APÊNDICE 02); 

• Utilizar luvas de procedimentos quando realizar as atividades relacionadas à 
processos analíticos; 

• Utilizar luvas térmicas durante as operações que envolvam altas 
temperaturas e autoclavação de materiais; 

• Utilizar luvas de látex (borracha) durante as atividades de limpeza e 
desinfecção de materiais, bancadas e equipamentos; 
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• Não tocar o rosto, inspirar (cheirar) ou colocar quaisquer materiais na boca, 
nariz ou olhos dentro do laboratório; 

• Não aplicar cosméticos ou perfumes (maquiagem, cremes, ou outros), nem 
manusear lentes de contato dentro do laboratório; 

• Não pipetar diretamente qualquer material com a boca. Utilizar sempre peras, 
pipetes, pipetas automáticas ou outro equipamento adequado a este fim; 

• Flambar a alça coli de inoculação em posição anterior à chama, até a 
visualizar a vermelhidão do metal, antes e ao final de sua utilização; 

• Considerar todas as amostras de alimentos e outras como sendo 
potencialmente patogênicas e utilizar as medidas de precaução necessárias 
durante o seu processamento, utilizando sempre as câmaras de fluxo 
laminar; 

• Não superlotar o laboratório com atividades e pessoas, respeitando sua 
capacidade máxima definida pela equipe técnica e cronograma de trabalho 
pré-estabelecido; 

• Realizar, diariamente, a descrição das atividades realizadas, bem como as 
intercorrências, em caderno específico. 

 
c) -  Procedimentos de Limpeza, Desinfecção e Esterilização:  

• Capacitar e acompanhar o pessoal do serviço de higiene da FANUT para 
realizar a limpeza da área geral do laboratório reforçando o uso de EPI e as 
normas de biossegurança previstas neste manual e no Manual de Limpeza 
Geral do LaCHSA (APÊNDICE 03);  

• Limpar as superfícies de trabalho sempre antes, após o seu uso, bem como, 
depois de qualquer derramamento de material, e desinfetá-las com a solução 
de álcool 70%, conforme POP específico (APÊNDICE 04); 

• Limpar, adequadamente, todas as vidrarias e equipamentos após sua a 
utilização, de acordo com os respectivos POP (APÊNDICE 05 E 06); 

• Identificar todo material contaminado e acondicioná-lo adequadamente no 
refrigerador específico para material contaminado, caso não fizer a 
descontaminação imediata. As pipetas usadas e contaminadas devem ser 
colocadas em recipientes contendo desinfetantes até a sua 
descontaminação; 

• Não desprezar as culturas viáveis ou material contaminado diretamente na pia 
ou recipiente de lixo.  Inativar ou descontaminar, corretamente, os resíduos 
sólidos ou líquidos antes do descarte, conforme POP específico de vidraria 
contaminada (APÊNDICE 07); 
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• Descartar em recipientes apropriados e resistentes a perfuração, todo 
material perfuro-cortante; 

• No caso de vidrarias quebradas, lascadas ou rachadas, utilizar luvas ao 
manuseá-las, bem como o e papel toalha umedecido para retirar partículas 
finas de vidro. Embrulhá-las com papel e descontaminá-las, após este 
processo, identificar e descartar conforme normas da UFG.  

- Procedimentos usuais de desinfecção: 
Para desinfecção de ambientes e materiais, antes ou após as aulas práticas ou 

procedimentos experimentais, deve-se utilizar soluções adequadas, de acordo com 

o tipo de procedimento realizado, sendo as mais recomendadas: 

• Álcool a 70% (etanol ou isopropílico): 

 - Procedimento: deve ser utilizado após a superfície ser lavada com água e 

sabão e, retirado o excesso de água; deve-se borrifar com o álcool a 70% a 

superfície a ser desinfectada; 

- Tempo necessário para desinfecção: mínimo de 15 minutos; 

- Preparação da solução: 73,3 mL de etanol a 95º + 100 mL de água destilada. 
 

• Hipoclorito de sódio a 1%: 

- Utilização: desinfecção de pisos, vidrarias, jalecos e inativação química de 

material biológico; 

- Procedimento: deve ser utilizado após a superfície ou material ser lavado com 

água e sabão e retirado o excesso de água; deve-se passar um pano limpo ou papel 

absorvente embebido com a solução na superfície a ser desinfectada, ou mergulhar 

o material (vidrarias, jalecos, etc.) para que todas as partes fiquem em contato com 

a solução; 

- Tempo de atuação: mínimo de 30 minutos; 

- Preparação da solução: a água sanitária comercialmente vendida apresenta-

se numa concentração de 2 a 2,5% (verificar no rótulo do frasco do produto); para se 

obter a concentração aproximada a 1%, deve-se diluir em água em partes iguais. 
 

- Procedimentos usuais de esterilização: 
Para inativação de materiais com calor úmido e a alta pressão (em autoclave): 

- Utilização: descontaminação de utensílios laboratoriais bem como inativação 

de material para descarte; 
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- Procedimento: o material deve ser autoclavado a 121ºC – 1 atm (ver manual 

de instruções); 

- Tempo de atuação: mínimo de 50 minutos. 

Para esterilização de materiais, reagentes e meios de cultura com calor úmido 

e a alta pressão (em autoclave): 

- Utilização: esterilização de utensílios laboratoriais, reagentes e meios de 

cultura; 

- Procedimento: o material deve ser autoclavado a 121ºC – 1 atm (ver manual 

de instruções); 

- Tempo de atuação: mínimo de 30 minutos; 

OBS: Controlar o funcionamento das autoclaves com o uso de soluções de esporos 
de Bacillus stearothermophilus e termômetro de máxima e mínima 
temperatura. 

 

8.3 - Condutas em derramamentos e acidentes laboratoriais com material 
potencialmente infectante:  

 
• Em caso de derramamento de material biológico, isolar o local imediatamente 

e identificar com alerta de RISCO; 

•  Cobrir a área de derramamento completamente com material absorvente e 

aplicar solução de hipoclorito concentrado. Se o material derramado contiver 

toxina botulínica cobri-lo com carbonato de sódio. Após 30 minutos, deve ser 

iniciado o procedimento de limpeza. Utilizar material absorvente descartável 

(toalhas de papel, compressas de gaze ou panos de limpeza) para absorver o 

derramamento. Se o volume derramado for grande, pode-se usar material 

absorvente granulado para absorver o líquido; 

• Usar luvas (resistentes), avental e proteção facial, proteger os calçados com 

material impermeável e descartável; 

• Caso o derramamento contiver vidro quebrado ou outros objetos, esses 

devem ser descartados sem contato manual direto. Usar folhas rígidas de 

cartão ou pás de lixo plásticas, dotadas de dispositivo para impulsionar os 

detritos em um recipiente para recolhê-los, ou usar pinças. Estas deverão ser 

descartadas juntamente com os objetos num recipiente apropriado para 

material com risco biológico e à prova de perfurações; 

• Se houver a possibilidade de formação de gotas, ex: quebra dentro da 

autoclave, banho-maria, centrífuga, estufa, ou refrigerador, o equipamento 
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deve permanecer fechado durante pelo menos meio hora a fim de permitir 

que as gotas assentem, antes de se iniciar a descontaminação; 

• Absorver a maior parte do líquido antes da limpeza; 

• Enxaguar o local do derramamento com água a fim de remover produtos 

químicos nocivos ou odores; 

• Secar o local do derramamento para prevenir escorregões; 

• Todo material descartável ou não, utilizado na limpeza e desinfecção deve ser 

descontaminado, antes de seu descarte. 

 
8.4 - Condutas no manuseio de substâncias químicas e exposição a gases: 
 

• Realizar o inventário dos resíduos químicos gerados no LaCHSA conforme 

Formulário para Inventário de Resíduos UFG (ANEXO I); 

• Observar o descrito nos Procedimentos de Segurança no Manuseio dos 

Resíduos Químicos (ANEXO II), bem como a Lista de Incompatibilidade de 

Substâncias Químicas (ANEXO III); 

• Identificar frascos com reagentes de forma clara e permanente. Após o uso, 

limpar os resíduos que possam ter ficado na superfície externa do frasco 

• Manter solventes inflamáveis em armários adequados a sua estocagem ou 

em áreas bem ventiladas; 

• Utilizar a capela quando abrir frascos que possam estar sob pressão, como 

por exemplo, ácido hidroclórico ou hidróxido de amônia, para evitar que 

respingos atinjam o operador; 

• Descartar em recipientes com cuidado os reagentes ou substâncias que 

possam reagir com a água ou que representem riscos ao meio ambiente ou à 

saúde pública. Fixar nestes recipientes a Etiqueta de Identificação do 

Resíduo Químico (ANEXO IV). Mantê-los em local seguro até o transporte ao 

abrigo de resíduos químicos da UFG; 

• Não adicionar água a ácidos e sim ácidos à água. 

 
8.5 - Condutas para utilização dos Equipamentos 
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• Manter os plugs dos equipamentos nas tomadas apenas quando em 

funcionamento destes; 

• Obedecer às normas de operação de cada equipamento conforme as 

instruções previstas no manual de operação específico, arquivado em pasta 

dossiê destes; 

• Caso o equipamento apresente algum problema de funcionamento, desligue-

o e comunique, imediatamente, à equipe técnica do LaCHSA para que 

providências sejam tomadas para a resolução deste. Não tentar consertá-lo; 

• Solicitar a realização da inspeção periódica e manutenção preventiva 

semestral dos equipamentos junto ao órgão competente da UFG; 

• Realizar a calibração anual dos equipamentos pertinentes junto às empresas 

especializadas. 

 
 

8.5 - Registros fotográficos de equipamentos e vidrarias do LaCHSA 
 

 Abaixo segue quadros com fotografias e nomes dos equipamentos e vidrarias 

utilizadas no Laboratório. 

 

 
EQUIPAMENTOS DO LaCHSA 

 
 

 

 
 

Agitador de soluções 
 

 

 
 

Autoclaves de 
descontaminação e 

esterilização 
 

 

 
Balança para pesagem de 

meios de cultura e 
reagentes 
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Balança para pesagem de 

alimentos 

 
 

Banhos-maria em diferentes 
temperaturas 

 
 

Barrilete  
 
 

 

 
 

Bomba a vácuo 
 
 

 

 
 

Câmaras de fluxo laminar 
 

 

 
 

Câmara para leitura de 
fluorescência 

 

 
 

Contador de colônias 
 

 
 

 
 

Estufa de incubação de micro-
organismos em diferentes 

temperaturas 
 

 
 

 
 

Estufa de secagem 

 

 
 

Estufa BOD 

 

 
 

Forne micro-ondas para 
aquecimento de meios de 

cultura e reagentes 

 

 
 

Higienizador de pipetas 
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Jarra de anaerobiose 

 

  

Lupa 

 

  
Microscópio 

 

 
 

Pipetas automáticas 
 

 

  
Phmetro de bancada 

 

 
 

  
 

Refrigeradores para 
armazenamento de meios de 

cultura e reagentes 
 

 
 

Refrigerador para 
armazenamento de 

material contaminado 
 

 

 
 

Seladora 
 

 

 
 

Stomacker 
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Vortex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDRARIAS DO LaCHSA 
 

 

 
 

Alça de Drigalsky 
 

 

 
 

Balão volumétrico com 
fundo chato 

 

 

 
 

Béqueres 
 

 

 
 

Erlenmeyer 

 

 
 

Estantes 

 
 

Frascos de vidro âmbar para 
meios de cultura 

 

 
 

Frascos de vidro cristal para 
meios de cultura 

 

 
 

Funil 
 

 

 
 

Lâminas 
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Placas de petri 

 
 

Pera e Pipetadores 
 

 
Pipetas Graduadas 

 

 
 

Provetas graduadas 
 

 

 
 

Tubos de ensaio 
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ANEXO I  
 

 TABELA PARA CONTROLE DE ENTREGA DE RESÍDUO NO ABRIGO DE RESÍDUO QUÍMICO 

Resíduo Químico  
 

Quantidade 
(peso) 
 

Procedência 
 (Lab./Unidade 
Acadêmica) 
 

Responsável pela 
geração do resíduo 
 

Responsável pela 
entrega do resíduo 

Assinatura 
 

Data da entrega 
 

Data da saída 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Obs.: O abrigo de resíduos químicos encontra-se localizado do lado direito da entrada do estacionamento que dá acesso às Faculdades de Educação, 
IPTSP e Centro de aulas D, pela 1ª avenida. Para utilizá-lo é necessário entrar em contato com o responsável nas secretarias da Faculdade de Farmácia 
ou do IPTSP. Todos os resíduos devem estar devidamente acondicionados em embalagens adequadas à natureza do resíduo, assim como identificadas 
com o rótulo padrão. Uma empresa com licenciamento ambiental para incineração de resíduos químicos realiza a coleta periódica dos resíduos 
armazenados no abrigo, para tratamento e disposição final adequados. 
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ANEXO II 

FICHA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PARA ENTREGA DE RESÍDUO NO ABRIGO DE RESÍDUO QUÍMICO  

 

    
 
RESÍDUO: VIDRARIA QUEBRADA AUTOCLAVADA 
 
 
PERICULOSIDADE:  Perfurocortante 
Unidade acadêmica: FANUT 
Laboratório gerador: Lab. Controle Higiênico Sanitário de Alimentos 
Responsável pelo Resíduo: Camilla Alves 

Data do início do descarte:___/____/____         __________Kg 
OBS> RISCO FÍSICO ELEVADO 
_____________________________________________________________________ 

    
 
RESÍDUO: VIDRARIA QUEBRADA AUTOCLAVADA 
 
 
PERICULOSIDADE:  Perfurocortante 
Unidade acadêmica: FANUT 
Laboratório gerador: Lab. Controle Higiênico Sanitário de Alimentos 
Responsável pelo Resíduo: Camilla Alves 

Data do início do descarte:___/____/____      __________Kg 
OBS> RISCO FÍSICO ELEVADO 
 

    
 
RESÍDUO QUÍMICO:  
 
 
PERICULOSIDADE: 
 Inflamável 
 Corrosivo 
 Tóxico 

 Carcinogênico 
Unidade acadêmica: ___________________________________ 
Laboratório gerador:___________________________________ 
Responsável pelo Resíduo:_______________________________ 
 
Data do início do descarte:____/____/_____. pH:_________ 
PREENCHER ATÉ 80% DO VOLUME DO FRASCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 
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ANEXO III 

 
 
 

LISTA DE INCOMPATIBILIDADE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 
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ANEXO IV 
 

 
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DOS RESÍDUOS 

QUÍMICOS 
 
As normas descritas foram baseadas nas normas da Comissão de Resíduos do Hospital São Paulo 

da UNIFESP (2006) e também nas normas do Instituto de Química da UNESP (revisão 2002). 

Segundo a Lei Federal de Crimes Ambientais, 9.605/98, conforme dispõem o Art. 3°, parágrafo 
único; “A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 
co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. 
 
1. DEFINIÇÕES 
a. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT-NBR 10.004, de 2004, classifica os 
resíduos em: 
Classe I –perigosos – Classificados segundo as características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, irritabilidade e patogenicidade. 
Classe II – não perigosos; 
Classe IIa – inertes – Segundo as características de solubilidade em água, combustibilidade, 
biodegrabilidade 
Classe IIb – não inertes – Segundo testes de amostragens da NBR 10.007 e aprovados no teste de 
solubilidade NBR 10.006 
 
b. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA n°358 e Agência Nacional Vigilância 
Sanitária ANVISA RDC 306, os resíduos do serviço de saúde são classificados em 5 grupos: 
Grupo A –resíduos biológicos ou contaminados por agentes biológicos 
Grupo B – resíduos químicos ou contaminados por produtos químicos perigosos; 
Grupo C – resíduos radioativos; 
Grupo D – resíduos comuns; 
Grupo E – resíduos perfurocortantes 
 
Riscos associados aos agentes químicos: 

 
 
2 PROCEDIMENTOS  
 
2.1 Acondicionamento 

No caso do resíduo ser mantido no frasco original, este deverá ser descaracterizado como frasco de 
reagente e receber uma nova etiqueta adequada para identificação do resíduo; 

A etiqueta de armazenamento deverá conter as seguintes informações (Anexo I): 
• Nome do Laboratório e endereço; 
• Composição do resíduo, pelo menos o elemento principal; 
• Data da abertura e fechamento do frasco; 
• Nome do responsável; 
• Identificar os cuidados a serem tomados. 
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- A etiqueta contendo estas informações deverá ser confeccionada com material resistente que não 
sofra deterioração das demais substâncias químicas ao redor; 

- Grandes volumes de resíduos deverão ser coletados em bombonas, que deverão estar devidamente 
identificadas, como descrito acima; 

- A incompatibilidade entre o material de fabricação da bombona e composição química do rejeito 
deve ser avaliada; 

- A composição principal do rejeito deve ser apresentada ao fornecedor na compra das bombonas 
plásticas; 

- Rejeitos de ácido fluorídrico só poderão ser acondicionados em recipientes plásticos. 

 - As embalagens plásticas (PE alta densidade) são preferíveis, exceto quando houve 
incompatibilidade com o resíduo.   Na falta de embalagem de PE, os frascos vazios de 
reagentes/solventes, também poderão ser utilizados após tríplice enxagüe com água ou solvente 
apropriado (atenção às incompatibilidades com o resíduo que se pretende armazenar no frasco). 

 - Não usar embalagens metálicas. Mesmo próximo à neutralidade, sólidos e líquidos podem 
corroer facilmente este tipo de embalagem.  

 
2.2 Armazenamento 

- Os recipientes de acondicionamento dos rejeitos deverão ficar sobre bandejas, com capacidade de 
conter o volume, no caso de vazamento; 
- Armazená-los em locais que facilite o descarte dos rejeitos nestes recipientes e seja bem ventilado; 

- Nunca armazená-los em locais altos, necessitando auxílio de escada ou cadeira para retirá-los; 

- Atenção com as incompatibilidades das classes químicas, necessitando bombonas para cada classe 
de resíduo gerado em grande quantidade (Anexo III); 

- Não estoquem líquidos voláteis em locais que recebam luz; 

- Éteres, parafinas e oleifinas formam peróxidos quando expostos ao ar. Não os estoque por tempo 
demasiado e manipule-os com cuidado; 

- Consulte referências bibliográficas para obter informações sobre a estocagem de produtos 
químicos, assegurando que reagentes incompatíveis sejam estocados separadamente; 

 
Ao adquirir o reagente químico solicite ao fabricante a Ficha Técnica de Segurança do Produto 
Químico – FISPQ, que deverá estar disponível para consulta, em lugar conhecido para todos. 

- A Ficha Técnica de Segurança do Produto Químico – FISPQ contém informações sobre os riscos e 
cuidados na manipulação do produto e também a conduta adequada em situações de emergência. 

 - Deverão ser armazenados nos laboratórios os resíduos de metais para recuperação e os 
resíduos passíveis de tratamento/destruição (exceto solventes a recuperar). 

 - Por questões de segurança, recomenda-se não acumular grandes quantidades de resíduos no 
laboratório. O ideal é que em cada local exista apenas um frasco, em uso, para cada tipo de resíduo 
e nenhum frasco cheio esperando ser tratado ou levado ao Depósito de Resíduos. 

 - Os frascos de resíduos deverão permanecer sempre tampados 

 - Os frascos para resíduos jamais devem ser rotulados apenas como “Resíduos”. Mesmo para 
aqueles que não serão destinados ao Depósito de Resíduos, deve ser adotada a rotulagem 
explicitada anteriormente. 

 - Ao utilizar frascos de reagentes para os resíduos, tomar o cuidado de retirar completamente a 
etiqueta antiga, para evitar confusões na identificação precisa do seu conteúdo. 

 - Frascos destinados a resíduos ácidos e básicos deverão ser armazenados em locais diferentes, 
para evitar confusões no momento do descarte. O mesmo deve ser feito para resíduos ácidos e 
orgânicos. 

 - NUNCA armazenar frascos de resíduos na capela 

 - NÃO armazenar frascos de resíduos próximo a fontes de calor ou água. 
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2.3 Medidas de Segurança Individual 

- Use sempre óculos de segurança e avental, de preferência de algodão, longo, de mangas longas, 
calçados fechados e os cabelos longos devem estar presos; 

- Não fume, coma ou beba durante o manuseio dos resíduos. Lave bem as mãos ao término da 
atividade. 

- Antes de usar reagentes que não conheça, consulte a bibliografia adequada e informe-se sobre 
como manuseá-los, as características do resíduo a ser gerado e como poderá ser tratado e 
descartado. Algumas informações constam no anexo III. 

- Não retorne reagentes aos frascos originais, mesmo que não tenham sido usados. Deverá ser 
considerado e descartado com rejeito. 

- Use sempre luvas de isolamento térmico ao manipular material quente. 

- Nunca pipete líquidos com a boca. Neste caso, use bulbos de borracha ou trompas de vácuo. 

- Vidros quebrados devem ser descartados em recipiente apropriado ou em recipientes rígido, 
devidamente identificado; “Cuidado Vidro Quebrado”; 

- Os Resíduos químicos para descarte podem ser coletados no mesmo recipiente desde que sejam 
compatíveis entre si. Quando misturados, resíduos químicos incompatíveis podem produzir diferentes 
efeitos, como: Geração de calor e aumento de pressão, Fogo e explosão, Emissão de gases e 
vapores tóxicos, Emissão de gases e vapores inflamáveis. 
. 
2.4 Transporte Interno 
 
- Todos os resíduos gerados deverão ser listados em uma planilha, permitindo que os dados sejam 
inventariados pela Comissão de Resíduos da UFG (anexo II). Esta planilha é um documento 
obrigatório.  

- O transporte interno de resíduo químico só deverá ser realizado após identificação dos recipientes e 
serem cumpridas as orientações de segurança. 
Transporte frascos e/ou bombonas com segurança e cautela; 

- Nunca transportar muitos frascos de uma só vez, sem que estejam devidamente acondicionados em 
caixa de papelão, calçados com serragem ou papelão, ou poderão ser acondicionados em 
engradados plásticos, sendo auxílio no transporte por um “carrinho” transportador; 

- Quando não houver um meio auxiliar, carrinho, não transportar os frascos abraçados ao corpo; 

- Os frascos deverão ser carregados com as duas mãos, mas, nunca pela tampa; 

- Uma mão deve segurar o frasco pela parte inferior e a outra na parte central; 

- Antes de transportar frasco e/ou bombona, verifique o fechamento e se não houve algum tipo de 
vazamento; 

- Não se esquecer de utilizar luvas ao transportar os frascos de resíduos. Dê preferência para as 
luvas de borracha, não as de procedimento; 

- Transporte o material utilizando um carrinho, de preferência com proteção nas laterais, em horário 
de pouco movimentação de pessoas; 

 - Utilize sempre o elevador de serviço, quando estiver transportando resíduo ou outro tipo de 
material, que apresente risco; 

- Quando utilizar carrinho transportador, serão necessárias várias viagens para transportar um 
volume grande de resíduo; 

- Lembre-se, ao transportar os resíduos também deverá considerar a segregação das classes 
incompatíveis; 

Transporte com cuidado, evitando trancos e solavancos, diminuindo o risco de um possível acidente; 

- O transporte com o carrinho deverá ser realizado por caminhos que não ofereçam obstáculos, 
evitando atritos e um possível tombamento do mesmo com as bombonas. 

- A pessoa que transportará o resíduo deverá utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI, 
luvas, óculos de segurança, avental de algodão de manga longa, cabelo longos presos; 
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- O transporte e o manuseio dos resíduos ou de produtos químicos deve ser realizado sempre em 
dupla, por questão de segurança; 

- No caso de dúvidas quanto a utilização e aquisição dos EPIs, entrar em contato com os 
profissionais da Segurança do Trabalho – SESMT. 
 
 
2.5 Envio para Tratamento ou Incineração 

- Os frascos e as bombonas de resíduos deverão ser armazenados em local predeterminado pelo 
representante da Faculdade e pela Comissão de Resíduo; 

- O local reservado para armazenar temporário dos resíduos deverá ser restrito as pessoas 
envolvidas no processo de recolhimento e tratamento; 

- Evitar que as pessoas transitem fumando nas imediações ou que carreguem materiais que emitam 
faíscas elétricas ou provoquem atrito; 

- Isolar a área do armazenamento utilizando faixas de segurança durante o processo de transporte 
interno dos resíduos; 

- As instalações elétricas devem possuir dispositivos de segurança contra faíscas elétricas, caso não 
haja, mantenha-as desligadas; 

- A ventilação deverá ser natural, isto é, não fazer uso da ventilação forçada, ar condicionado; 

- O local de armazenamento deverá estar sinalizado, com o símbolo de periculosidade, durante a 
permanência dos rejeitos; 

- No local de permanência deve conter extintores de incêndio, de fácil localização e manuseio; 

- Sempre utilizar equipamentos de proteção individual para manuseá-los e ou transportá-los; 

- Os profissionais da segurança do trabalho deverão estar presentes no momento da retirada dos 
resíduos; 

- Caso ocorra algum tipo de acidente com os resíduos, o SESMT deverá ser avisado. 

 
2.6 Resíduos que podem ser descartados diretamente na pia ou lixo 

- Em geral, podem ser descartados diretamente na pia (após diluição-100x e sob água corrente) os 
compostos solúveis em água (pelo menos 0,1g ou 0,1ml/3 ml de água) e com baixa toxicidade. Para 
os orgânicos é preciso que também sejam facilmente biodegradáveis. Quantidade máxima 
recomendável: 100 g ou 100 ml, por ponto, por dia; 

- Compostos com PE < 50oC não devem ser descartados na pia, mesmo que extremamente solúveis 
em água e pouco tóxicos; 

- Misturas contendo compostos pouco solúveis em água, em concentrações abaixo de 2% podem ser 
descartadas na pia. 

 Compostos que podem ser descartados diretamente na pia: 
ATENÇÃO:  

- Considerar sempre a toxicidade (aguda e crônica), inflamabilidade e reatividade, além da 
quantidade e concentração, obviamente; 

- Compostos com características ácido-base pronunciadas (pH < 6 ou pH > 8) deverão ser 
neutralizados antes do descarte; 

- Compostos com odor forte devem ser neutralizados/destruídos, diluídos pelo menos 1000 vezes 
com água e depois descartados sob água corrente. 
 

Orgânicos: 

• Álcoois com menos de 5 carbonos 
• Dióis com menos de 8 carbonos 
• Glicerol 
• Açúcares 



44 
 

• Aldeídos alifáticos com menos de 7 carbonos 
• Amidas: RCONH2 e RCONHR c/menos de 5 carbonos  
• RCONR2 c/ menos de 11 carbonos 
• Aminas alifáticas com menos de 7 carbonos 
• Ácidos carboxílicos com menos de 6 carbonos e seus sais de NH4+, Na+  e K+ 
• Ésteres com menos de 5 carbonos 
• Cetonas com menos de 6 carbonos 
 
 Inorgânicos:  
• Cátions: Al(III), Ca(II), Cu(II), Fe(II), Fe(III), Li(I), Mg(II), Na(I), NH4+, Sn(II), Sr(II), Zn(II), Zr (II) 

• Ânions: BO3
3- , B4O7

2-, Br-, CO3
2-, Cl-, HSO3

-, I-, NO3
-, SO4

2-, SCN-, SO3
2-, OCN- 

OBS: apesar do fosfato (PO4
3-) não ter toxicidade pronunciada seu descarte na pia deve ser encarado 

com muito cuidado por seu potencial eutrofizante nos corpos d’água. 
 
Materiais assemelhados a resíduos domésticos: 
• Compostos com DL50 > 500 mg/Kg, não inflamáveis ou reativos. 
• Alguns compostos que podem ser descartados no lixo 
 
 Orgânicos:  

• Açúcares, amido, aminoácidos e sais de ocorrência natural ácido cítrico e seus sais (Na, K, Mg, 
Ca, NH4); ácido lático e seus sais (Na, K, Mg, Ca, NH4). 

Inorgânicos: 

• Sulfatos, fosfatos, carbonatos: Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, NH4 
• Óxidos: B, Mg, Ca, Sr, Al, Si, Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn 
• Cloretos: Na, K, Mg 
• Fluoretos: Ca 
• Boratos: Na, K, Mg, Ca 
 
 
Outros materiais de laboratório NÃO contaminados com produtos químicos perigosos: 

• Adsorventes cromatográficos: sílica, alumina, etc 
• Material de vidro 
• Papel de filtro 
• Luvas e outros materiais descartáveis 
 
 
2.7 Tratamento de resíduos em laboratório: 
Os resíduos que são passíveis de destruição/neutralização no próprio laboratório, para posterior 
descarte na pia, não deverão ser acumulados. É sempre mais fácil e menos perigoso o tratamento de 
pequenas quantidades dos resíduos. O tratamento destes resíduos deverá ser feito no próprio 
laboratório que os gerou, sob a responsabilidade de um docente. 
 

TODOS OS PROCEDIMENTOS, DESCRITOS A SEGUIR, DEVEM SER EFETUADOS EM CAPELA 
COM BOA EXAUSTÃO, FAZENDO-SE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
COMO AVENTAL, LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA. É ACONSELHÁVEL A SUPERVISÃO DE 
UM DOCENTE. 

Ácidos e bases: neutralizar com NaOH  ou H2SO4 , respectivamente, utilizar papel indicador ou 
gotas de fenolftaleína, para garantir que o pH da solução resultante situe-se entre 6 e 8. Após a 
neutralização, descartar lentamente na pia sob água corrente. Para soluções extremamente ácidas, 
como mistura sulfonítrica, por exemplo, utilizar cal na neutralização. 

Metais: tratar com soda cáustica (NaOH + Na2CO3) em excesso. Descartar a mistura nos tambores 
apropriados para este fim que encontram-se no Depósito de Resíduos. 
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Cianetos: A destruição deve ser feita em capela com boa exaustão. O procedimento relatado a 
seguir é adequado para cianetos solúveis e insolúveis, não é recomendado para complexos com alta 
estabilidade.  
• Basificar o meio com NaOH não muito concentrado (pH entre 10 e 11) 
• Sob agitação adicionar hipoclorito de sódio ou cálcio (50% em excesso em relação ao CN- em 
mol.l-1) 
• Manter sob agitação, na capela por cerca de 12 horas 
• Abaixar o pH com HCl até cerca de 8 
• Descartar lentamente na pia da capela, sob água corrente 
 
Acetonitrila (sozinha ou em misturas com água): 
• Dissolve-se cuidadosamente no resíduo de acetonitrila uma massa de NaOH que resulte numa 
relação molar 2:1 com a CH3CN (Mol NaOH = 50 g, MolCH3CN = 51 g, dCH3CN = 0,805 g.cm-3, mCH3CN = 
dCH3CN x Vresísuo); 
• Após a dissolução do hidróxido, leva-se a mistura a um equipamento de refluxo com captação de 
amônia (similar ao utilizado na determinação de N amoniacal por Kjeldhal), por 6 horas; 
• Finalizado o refluxo, neutraliza-se a solução e descarta-se na pia se o resíduo não contiver outras 
substâncias tóxicas.  

 Agentes Oxidantes: hipocloritos, cloratos, bromatos, iodatos, periodatos, peróxidos e 
hidroperóxidos inorgânicos, cromatos e dicromatos, molibdatos, manganatos e permanganatos 
podem ser reduzidos por hiposulfito de sódio. O excesso de hipossulfito deve ser destruído com 
H2O2. Depois disso, diluir a 3% e descartar na pia. 

Sulfetos Inorgânicos: 
• Precipitar na forma de sulfeto de Fe(II), decantar 
• O precipitado deve ser descartado nos resíduos de metais,  
• O sobrenadante pode ser descartado na pia após diluição, se não contiver metais 
pesados/tóxicos; 

Metais finamente divididos (Al, Co, Fe, Mg, Mn, Ni, Pd, Pt, Ti, Sn, U, Zn, Zr, e suas ligas) 
• Suspender o pó em água, até formar uma pasta; 
• Colocar em um recipiente metálico formando uma camada fina; 
• Deixar secar ao ar. Conforme a mistura for secando, formar-se-ão, óxidos que não são pirofóricos; 
• Descartar como resíduos de metal ou recuperar, dependendo do metal; 
• Outra alternativa: solubilizar com ácido e depois descartar como resíduo de metais. 

 Haletos metálicos que reagem violentamente com água (TiCl4, SnCl4, AlCl3, ZrCl4): 
adicionar os haletos à água em um balão de 3 bocas, com resfriamento (banho de gelo) e agitação 
constante. A solução resultante deve ser tratada com resíduo de metais. 

Haletos e haletos ácidos de não-metais (BCl3, PCl3, SiCl4, SOCl2, SO2Cl2, PCl3).  

O procedimento descrito abaixo também pode ser utilizado na destruição de: RCOX, RSO2X , 
(RCO)2º 
• Colocar em um balão de 3 bocas, provido de termômetro, balão de adição e agitador mecânico,  
600 ml de NaOH 2,5 mol.l-1 
• Adicionar lentamente o resíduo sob agitação constante  
• Se a temperatura aumentar com a adição do resíduo, deve-se continuar a dição do mesmosem 
aquecimento. Se isto não ocorrer, aquecer o balão até cerca de 90 oC, antes de continuar a adição 
do resíduo 
• Continuar o aquecimento até que solução seja clara 
• Resfriar à temperatura ambiente 
• Neutralizar a pH 7  e descartar na pia, lentamente e sob água corrente 

OBS: PCl5 e outros sólidos, devem ser tratados em um béquer (tendem a endurecer no balão) com 
gelo pela metade, depois que o gelo derreter, se não solubilizou completamente, aquecer 
ligeiramente. 
*S2Cl2 forma Na2S, deve passar pela destruição de sulfetos antes de ser descartado na pia 

Aminas Aromáticas : 
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• Destruição em laboratório: oxidação por KMnO4 em meio ácido 
• 0,2 mol KMnO4 para 0,01 mol de amina, em H2SO4 2 mol.l-1 
• temperatura ambiente por 8 horas 
• + NaHSO4, para destruir o excesso de MnO4

- 
• neutralizar com NaOH, diluir e descartar na pia sob água corrente 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 01 

 
MAPA DE RISCO LaCHSA/FANUT/UFG 
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APENDICE 02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimento Operacional Padronizado 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃÕS 

Objetivo: padronizar a correta higienização das mãos mantendo-as sempre limpas evitando assim possíveis 

contaminações 
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que forem 

trabalhar no laboratório 
Material necessário: água, sabonete líquido antisséptico, papel toalha branco descartável, álcool em gel 70%,  

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Abrir a torneira e molhar as mãos; 
2- Aplicar na palma da mão sabão líquido na quantidade; 
3- suficiente a cobrir toda a superfície; 
4- Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão 

esquerda; 
5- Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da 

mão oposta, segurando os dedos, com o movimento de vai-e-
vem e vice-versa; 

6- Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais; 
7- Friccionar as polpas digitais de unhas da mão direita contra a 

palma da mão esquerda, fechada em concha, fazendo 
movimento circular e vice-versa; 

8- Esfregar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão 
direita, utilizando-se movimento circular e vice-versa; 

9- Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão, no 
sentido dos dedos para os punhos; 

10- Evitar contato direto das mãos limpas com a torneira; 
11- Secar as mãos com toalha-papel descartável; 
12- Aplicar na palma da mão álcool gel 70% na quantidade 

suficiente a cobrir toda a superfície; 
13- Secar naturalmente, sem a utilização de papel-toalha e/ ou 

panos. 
 

 

Ao iniciar, durante e após algum 
trabalho ou atividade dentro do 
Laboratório. 
 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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APÊNDICE 03 
 

LCHSA 
Laboratório de Controle Higiênico 

Sanitário de Alimentos 

 

F A N U T 
FACULDADE DE NUTRIÇÃO  

 
 

 
 

 
 

MANUAL SOBRE AS NORMAS DE 
SEGURANÇA E LIMPEZA DO 

LABORATÓRIO DE CONTROLE 
HIGIÊNICO SANITÁRIO DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 

 2017 
 

Endereço: Rua 227 Qd 68 s/nº  
Setor Leste Universitário – CAMPUS I.  
CEP: 74.605-080 

PABX: (62) 3209-6270-Ramal 215/236  
 FAX: (62) 3209-6273  

Site: www.fanut.ufg.br 
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1 PREFÁCIO 
 
  Este manual tem o objetivo de orientar sobre as normas de segurança 

e normas de limpeza a serem realizadas pelo Laboratório de Controle Higiênico 

Sanitário de Alimentos da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. 

  O que se apresenta a seguir foi elaborado pelas Profªs. Maria Raquel 

Hidalgo Campos e Liana Jayme Borges, com a colaboração da técnica 

administrativa de Camilla Alves Pereira Rodrigues e da bolsista Maria Luiza 

Rezende Ribeiro, aluna da Faculdade de Nutrição, sendo baseado no Manual de 

Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária BRASIL /2010 e no Biological Safety 

Manual da University of Florida/2008.   
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2 LIMPEZA 
 
2.1 LIMPEZA DIÁRIA 

• Remover com pano úmido o pó de superfícies externas e superiores:  

ü Mesas; 

ü Armários; 

ü Computador; 

ü Telefone; 

ü Arquivos;  

ü Cadeiras;  

ü Divisória;  

ü Geladeira; 

ü BOD; 

ü Banhos-maria; 

ü Câmaras de fluxo; 

ü Autoclaves; 

ü Bancadas; 

ü Estufas; 

ü Micro-ondas; 

ü Toalheiro; 

ü Barrilete; 

ü Cadeiras e bancos; 

ü Dispensadores de sabonete e 

álcool.

 

• Proceder a lavagem das pias (cuba e bancada) com água sanitária diluída a 250ppm 

(adicionar 20mL de água sanitária para cada 500mL de água), depois rapar com o 

rodinho de pia e deixar secar naturalmente; 

• Fazer a varredura úmida do piso com água e sabão, rapar, enxaguar, rapar 

novamente e passar um pano umedecido com água sanitária a 250ppm (adicionar 

40mL de água sanitária para cada 1L de água) e deixar secar naturalmente; 

• Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos e removendo-os para a caçamba 

externa, de todas as lixeiras e trocar o saco plástico quando houver necessidade; 

• Trocar o saco plástico das respectivas lixeiras quando houver necessidade; 

• Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados diariamente; 

 

2.2 LIMPEZA SEMANAL 
Deve ocorrer na presença do (a) responsável técnico (a) do laboratório. 

 

• Limpar atrás e embaixo dos respectivos móveis com pano úmido: 
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ü Mesas; 

ü Armários; 

ü Computador; 

ü Arquivos;  

ü Cadeiras;  

ü Geladeira; 

ü BOD; 

ü Banhos-maria 

ü Câmaras de fluxo; 

ü Autoclaves; 

ü   Estufas; 

ü Micro-ondas. 

 

 

• Limpar com pano úmido a prateleira dos reagentes e meios de cultura;  

• Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados semanalmente. 

2.3 LIMPEZA MENSAL 

• Limpar com pano seco as luminárias por dentro e por fora; 

• Limpar forros com vassoura de cabo longo para retirada de teias de aranha e pó; 

• Limpar os rodapés com pano umedecido com água sanitária a 250ppm (adicionar 40 

ml de água sanitária para cada 1L de água) e deixar secar naturalmente; 

• Limpar vidraças e janelas com produto adequado para vidros; 

• Limpar a parte interna dos armários com pano umedecido (somente na presença do 

(a) técnico (a) responsável; 

• Limpar as paredes com pano umedecido com água sanitária a 250ppm (adicionar 40 

ml de água sanitária para cada 1L de água) e deixar secar naturalmente;  

• Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados mensalmente. 

 
2.4 LIMPEZA SEMESTRAL 

 

Lavar as janelas e vidraças por dentro e por fora com equipamentos e acessórios 

adequados  
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3 CALENDÁRIO DE LIMPEZA DO LABORATÓRIO DE CONTROLE HIGIÊNICO 
SANITÁRIO DE ALIMENTOS   

 
JANEIRO 

Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 
FEVEREIRO 

Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

MARÇO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

ABRIL 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

MAIO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

JUNHO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 
 

JULHO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
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2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

AGOSTO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

SETEMBRO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

OUTUBRO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

NOVEMBRO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 

 

DEZEMBRO 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 Diária Diária Diária Diária Semanal 
2 Diária Diária Diária Diária Semanal 
3 Diária Diária Diária Diária Semanal 
4 Diária Diária Diária Diária Semanal 
5 Diária Diária Diária Diária Mensal 
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4 NORMAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

 Esses procedimentos são importantes para que os responsáveis pela limpeza 

do laboratório possam fazer o uso da maneira mais correta sem que ocorra risco de 

acidentes, contaminações, além de evitar que materiais e equipamentos sejam 

danificados. 

4.1 NORMAS GERAIS 

 

• Manter bancadas sempre limpas e livres de materiais estranhos ao trabalho, 

seguindo as normas de limpeza de cada uma; 

• Fazer uma limpeza prévia, com água, ao esvaziar um frasco de reagente, 

antes de colocá-lo para lavagem. Esta água de lavagem é considerada 

resíduo do reagente; 

• Rotular imediatamente qualquer reagente ou solução preparada e amostra 

coletada; 

• Retirar da bancada os materiais, amostras e reagentes empregados em 

experimentos, logo após o seu término; 

• Jogar papéis usados e materiais inservíveis na lata de lixo somente quando 

não representar risco para as pessoas ou meio ambiente; 

• Limpar imediatamente qualquer derramamento de produtos químicos. Em 

caso de dúvida sobre a toxicidade ou cuidados especiais a serem tomados 

com o produto, entrar em contato com um dos membros da CIPA; 

• Em caso de derramamento de risco microbiológico, proceder de acordo com 

produtos tóxicos ou corrosivos e tomar as seguintes providências: 

ü Interromper o trabalho; 

ü Advertir as pessoas próximas sobre o ocorrido; 

ü Solicitar ou efetuar a limpeza imediata; 

ü Alertar o responsável pelo laboratório; 

ü Verificar e corrigir a causa do problema; 

ü Não utilizar material de vidro trincado; 

• Colocar todo o material de vidro inservível no local identificado para este fim; 

• Não depositar cacos de vidro em recipiente de lixo; 

• Proteger as mãos quando for necessário manipular peças de vidro que 

estejam quentes; 
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• Usar luvas grossas e óculos de proteção sempre que: 

ü  Atravessar ou remover tubos de vidro ou termômetros em rolhas de 

borracha ou cortiça; 

ü Remover tampas de vidro emperradas; 

ü Remover cacos de vidro de superfícies (neste caso usar também pá de 

lixo e vassoura); 

ü Não deixar frascos quentes sem proteção sobre as bancadas do 

laboratório, coloque-os sobre placas de amianto; 

ü Tomar cuidado ao aquecer recipiente de vidro com chama direta. Usar, 

sempre que possível, uma tela para dispersão de calor sobre a chama; 

ü Não pressurizar recipientes de vidro sem conhecer a resistência dos 

mesmos. 

 

4.2 SEGURANÇA NO LABORATÓRIO 

 

• Utilizar sempre material adequado; 

• Manter passagens e corredores desobstruídos; 

• Evitar brincadeiras durante o trabalho, pois dissipam a atenção do que está 

sendo feito; 

• Alertar o novo colega de trabalho sobre os riscos do local de trabalho; 

• Fechar gavetas e portas de mesas, arquivos e de armários; 

• Não carregar volumes que possam obstruir a visão; 

• Usar sempre óculos, luvas, máscaras e aventais apropriados às tarefas que 

apresentem riscos; 

• Não fumar ou acender chamas em locais que não seja permitido; 

• Comunicar ao responsável pelo laboratório quaisquer riscos observados 

durante o trabalho para que sejam tomadas as providências cabíveis; 

• Não ficar junto ou sob cargas suspensas; 

• Usar máquinas ou equipamentos somente quando habilitado ou com 

permissão; 

•  Não imprimir sobrecarga em máquinas ou equipamentos; 

•  Não lubrificar, ajustar ou limpar máquinas em movimento; 

•  Adequar a iluminação e ventilação do local de trabalho; 
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• Não utilizar mechas de algodão embebidas em álcool próximo a chamas; 

• Não deixar frascos contendo álcool ou outro combustível sobre a bancada; 

• Não se expor à luz ultravioleta de câmaras de fluxo laminar; 

• Saber onde estão e como usar as garrafas lava-olhos, chuveiros e o extintor 

de incêndio. Colocar à disposição de todos uma lista de perigos específicos 

dos produtos químicos e de microrganismos manipulados no laboratório, para 

que, em casos de acidentes, seja possível informar corretamente ao médico; 

• Registrar os acidentes como o derrame de culturas, ferimentos, etc. Os 

ferimentos devem ser desinfetados e cobertos com esparadrapo; 

• Chamar o técnico responsável e verificar se não há ninguém trabalhando no 

local antes de ligar uma chave de eletricidade;  

• Sinalizar as áreas onde estão sendo efetuados os serviços de limpeza;  

• Não encerar o chão de laboratórios e corredores; 

• Manter-se informado sobre a localização dos equipamentos de segurança: 

chuveiro e lava-olhos de emergência, extintores de incêndio e saídas de 

emergência; 

• Transportar produtos químicos dentro de recipientes que evitem 

derramamento (pode-se utilizar um balde de plástico para esta operação). Se 

o produto for muito pesado ou forem vários frascos, fazer uso de um carrinho. 

 

 4.3SEGURANÇA EM CASO DE ACIDENTES 

• Derramamento de produto químico: 

ü Limpar o local rapidamente; 

ü Ventilar o local: abrir portas e janelas; 

ü Se o produto for extremamente tóxico evacuar o local e usar máscara 

adequada na operação de limpeza. Caso existam vítimas ligar para 0800 722 

6001, Disque-Intoxicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA; 

ü Os resíduos da limpeza, papel ou materiais impregnados devem ser 

descartados como resíduos químicos; 
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• Princípio de incêndio: 

ü Em caso de incêndio ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros 

(193); 

ü Desligar o quadro geral de energia elétrica; 

ü Se souber usar o extintor, use-o. Se não souber, não arrisque; 

ü Evacuar o local; 

 

• Acidentes com vítimas: 

Respingo de produto químico na região dos olhos: 

ü Lavar abundantemente no lava olhos por pelo menos 15 minutos. 

Manter os olhos da pessoa atingida abertos; 

ü Encaminhar a vítima imediatamente ao medico; 

ü Não tentar neutralizar o produto. 

 

Respingo em qualquer região do corpo: 

ü Retirar a roupa que recobre o local atingido; 

ü Lavar abundantemente com água, na pia ou no chuveiro de 

emergência,  dependendo da área atingida, por pelo menos 15 minutos; 

ü Encaminhar ao médico; 

ü Não tentar neutralizar o produto. 

 

 Queimaduras: 

ü Arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou água fria corrente, 

até a dor diminuir; 

ü Lavar cuidadosamente com um anti-séptico (não aplicar álcool); 

ü Aplicar medicamento para queimaduras (benzocaína); 

Nota: Situação grave que necessita de transporte para o Hospital. 

 

Cortes 

ü Lavar o local com água, abundantemente; 

ü Cobrir o ferimento com gaze e atadura de crepe; 

ü Encaminhar imediatamente ao pronto-socorro. 
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Outros acidentes: 

ü Encaminhar ao pronto-socorro; 

ü Chamar o SAMU (192); 

ü Comunicado de acidentes de trabalho: fazer o preenchimento completo 

do Comunicado de Acidente do Trabalho de acordo com a Lei nº 9.032/95, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97. (ANEXO A). 

  
4.4 SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS 

 
Cada usuário do laboratório deverá ter o seu próprio “kit de segurança”, que incluirá: 

• Jaleco: 

ü Comprimento: até a altura dos joelhos; 

ü Mangas compridas com fechamento, preferivelmente com punho; 

ü Confeccionado em algodão, quanto mais encorpado melhor; 

• Luvas (latex), para serem utilizadas principalmente na lavagem de material; 

• Avental de plástico, para ser utilizado na lavagem de material; 

• Usar sapatos fechados, com sola antiderrapante e sem saltos altos; calças 

compridas, preferivelmente jeans; 

• Usar jaleco quando estiver no laboratório; 

• Os cabelos compridos devem estar presos; 

• Certificar-se da localização e funcionamento dos equipamentos de segurança 

coletivos: extintores de incêndio, lava-olhos e chuveiros de emergência; 

• Certificar-se da localização das saídas de emergência; 

• Não pipetar nenhum tipo de produto com a boca; 

• Usar calçados fechados de couro ou similar; 

• Não misturar material de laboratório com pertences pessoais; 

• Não levar as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos 

químicos e microbiológicos; 

• Lavar cuidadosamente as mãos com bastante água e sabão posteriormente 

aplicando álcool gel, ao entrar e antes de sair do laboratório; 

•  Não colocar nenhum alimento nas bancadas, armários, geladeiras e estufas dos 

laboratórios; 

• Não utilizar vidraria de laboratório como utensílio doméstico; 
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•  Não fumar, comer, beber ou aplicar cosméticos em laboratórios; 

• Não usar lentes de contato no laboratório, pois podem ser danificadas por 

vapores de produtos químicos, causando lesões oculares graves; 

• Não se expor a radiação muito intensa sem a proteção adequada (óculos com 

lentes filtrantes); 

• Fechar todas as gavetas e porta que abrir. 

 



  
   

62 
 

5 NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE 
MICROBIOLOGIA 

 
5.1 CONDUTA 

 

• Guardar itens de vestimenta pessoal, como casacos e jaquetas, em área fora 

do laboratório de microbiologia. Não misturar com as vestimentas utilizadas 

no laboratório; 

• Não utilizar aventais do laboratório fora do local de trabalho; 

• Usar óculos de segurança para proteger os olhos de radiação ultravioleta e 

nas demais tarefas que apresentem riscos; 

• Lavar sempre as mãos antes e após as atividades no laboratório; 

• Utilizar pinças ou luvas quando houver perigo significativo de contaminação; 

• Não tocar o rosto, lamber etiquetas ou colocar materiais na boca; 

• Não fumar, beber ou comer no laboratório; 

• Não guardar alimentos ou bebidas no refrigerador do laboratório ou preparar 

comidas ou bebidas na área do laboratório; 

• Evitar conversas durante o trabalho para evitar a distração que pode propiciar 

acidentes; 

• Limitar a circulação na área do laboratório somente a pessoas autorizadas;  
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6 MAPA DE RISCO  
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7. REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CONTROLE HIGIÊNICO-
SANITÁRIO DE ALIMENTOS  

1. Preencher a ficha de identificação (mestrandos e colaboradores dos mestrandos) 

2. Registro das atividades: As atividades devem ser registradas antes de sair do laboratório 

(mesmo que você vá somente para buscar uma placa) 

3. Anotar o empréstimo e a quebra de vidrarias 

4. Jalecos: Os jalecos são de uso individual. Cada um deve usar seu próprio jaleco e ao final de 

cada semana deve ser levado para casa para ser lavado. 

5. Guarda de material: Ao separar o seu material, esse deve ser separado para as análises da 

semana e não guardá-lo para as semanas seguintes. 

6. Meios de cultura:  

a)Respeitar as indicações do rótulo e a quantidade que cada frasco suporta (utilizar até 70% da 
capacidade de cada frasco) 
b) não estocar os meios por mais de uma semana;  
c) preparar meios apenas para as analises da semana;  
d) Fazer o cálculo da quantidade de meio a ser utilizado naquela semana, se ocorrer de sobrar os 
meios prontos de suas análises, avisar que esses estão disponíveis para outras analises;  
e) meios prontos sem data e sem nome serão descartados/utilizados por outros; identificar com 
etiquetas cada meio preparado com nome do responsável e data. 
f) limpar a balança de pesagem após cada uso. Não espere que o próximo limpe os resíduos de 
meio de cultura deixados por você. 
7. Treinamento: Para poder trabalhar no laboratório, todos devem ser treinados pelas professoras 

orientadoras ou pela técnica do laboratório. Se tiver alguma duvida sobre os procedimentos, favor 

procurar a técnica do laboratório. 

8. Vidrarias:  

a) Embrulhar a vidraria de forma correta após a secagem (embrulhar de maneira inadequada fará 

com que o serviço seja feito duas (2) vezes) 

Obs. Não espere que o outro faça seu serviço. VOCE É RESPONSAVEL PELO MATERIAL 
QUE UTILIZOU.  

b) Vidraria que desembrulhar/pegar e achar que está suja, não deixar na pia com bilhete para 

alguém lavar, pegue e lave 

9. Análises 

a) Respeitar o cronograma de análises: ver a disponibilidade no cronograma para realiza-las com 

a coordenadora ou técnica 
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Obs. Respeitar o cronograma é ter a certeza que haverá disponibilidade de estufas, geladeiras, 
banhos-maria, capela e vidrarias. 

b)  Limpar as capelas após cada uso  

c) Limpar as bancadas a cada uso 

d) Fechar o gás e desligar os equipamentos na tomada após o uso 

e) Deixar as placas que serão descontaminadas por no máximo dois (2) dias dentro da geladeira. 

f) Deixar as placas que estão aguardando as provas confirmatórias por no máximo duas (2) 

semanas. Respeitar as placas NÃO AUTOCLAVAR, NÃO MEXER. Colocar a data e nome no 

material deixado na geladeira. 

g) Não deixar as vidrarias de molho por mais de 12 horas. 

Obs. CADA UM É RESPONSÁVEL PELO SEU MATERIAL, POREM, COLABORAR COM 
O COLEGA É FUNDAMENTAL. 

 
ROTINA DOS ALUNOS DURANTE A SEMANA: 

 
1- Separar o material,  

2- Preparar os meios 

3- Realizar as análises 

4- Descontaminar as vidrarias (lavar a autoclave pó o uso) 

5- LAVAR AS VIDRARIAS 

6- EMBALAR AS VIDRARIAS 

7- ESTERELIZAR AS VIDRARIAS 

8- Guardar a vidraria no local correto 

 
O laboratório é de TODOS porem, para que cada um possa usá-lo da maneira correta, 

CADA UM deve fazer sua parte e cuidar e zelar desse bem. 
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ANEXO A - Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT 
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Anexo B -  Recebimento do manual de Limpeza pela empresa terceirizada  
 

MANUAL SOBRE AS NORMAS DE 
SEGURANÇA E LIMPEZA DO 

LABORATÓRIO DE CONTROLE 
HIGIÊNICO SANITÁRIO DE ALIMENTOS 

 
 
 

Eu _________________________________________________________________   

RG_____________________, função na empresa ___________________________ 

Recebi e li o Manual sobre as normas de segurança e normas de limpeza do 
Laboratório de Controle Higiênico Sanitário de Alimentos das mãos da Tec. de 
laboratório Camilla Alves, me responsabilizando em repassar  as normas contidas 
nesse Manual as funcionarias da limpeza que irão trabalhar no referido laboratório. 

Goiânia ______ de ___________________ de 2017. 
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APENDICE 04 
 

POP DE HIGIENIZAÇÃO DE BANCADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 

Procedimento Operacional Padronizado 

HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS 

Objetivo: padronizar a correta higienização das bancadas mantendo-as sempre limpas evitando assim 

possíveis contaminações 
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que forem 

trabalhar no laboratório 
Material necessário:  água, detergente desincrustante e borrifador com álcool 70%. 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Retirar o excesso de sujidade e∕ ou recolher os resíduos;  

2- Lavar com água e detergente neutro;  

3- Enxaguar bem com água corrente;  

4- Borrifar álcool 70%;  

5- Deixar secar naturalmente, sem a utilização de panos. 

 

 
Sempre antes e após o trabalho 
 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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APÊNDICE 05 

 
POP DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimento Operacional Padronizado 
 

AGITADOR DE MEIOS DE CULTURA 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização do agitador de meios de cultura mantendo-o sempre limpo e 
acessível para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 
o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, bucha, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 
Uso 
1. Ler o manual de instruções; 
2. Verificar a adequação da instalação elétrica; 
3. Verificar a velocidade da agitação; 
4. Fixar o material; 
5. Não permitir o derramamento do material; 
6. Em caso de quebra do recipiente, proceder de acordo com o 

recomendado para o material a depender do risco de 
contaminação e de volatilização; 

 
Higienização 
1- Desligar o agitador 
2- Retirar o plug da tomada 
3- Remover as partes móveis do agitador 
4- Lavar as partes móveis com bucha e detergente 
5- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente 
6- Nas partes fixas, passar papel toalha branco descartável úmido 

para remoção do excesso de sujeira, poeira 
7- Borrifar álcool 70% e deixar secar naturalmente 
8- Após secagem total das partes móveis, recoloca-las no agitador  

 
OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar o agitador 

 
Todas as vezes que for utilizado 

Monitorização Ação corretiva 
Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

 
AUTOCLAVE 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização das autoclaves mantendo-as sempre limpas e acessíveis 
para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 
o equipamento 
Material necessário: balde de água, bucha, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 
Uso 
1. Abrir a tampa da autoclave; 
2. Verificar o nível de água sempre que for usar; 
3. Colocar o material (não colocar material de plástico, apenas vidro 

e inox); 
4. Fechar a autoclave; 
5. Abrir a válvula para sair todo o vapor (pressão) antes de afrouxar; 
6. Desafrouxar girando no sentido anti-horário a manopla de 

fechamento, e posteriormente desencaixar do rasgo existente na 
travessa que sustenta a tampa; 

7. Retirar o material, não deixar este dentro da autoclave depois da 
utilização; 

8. Fechar a tampa da autoclave; 
9. Retirar o plug da tomada. 
 
Higienização 
1- Desligar a autoclave; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Esperar a autoclave esfriar caso esteja quente; 
4- Retirar qualquer material que possa estar dentro da autoclave; 
5- Abrir o registro na lateral da autoclave e deixar escoar toda a agua 

para um balde. Após o término, fechar o registro; 
6- Jogar a agua fora em pia destinada para esse fim; 
7- Remover as partes móveis (cesto); 
8- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
9- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente; 
10- Na parte interna da autoclave, passar bucha com detergente; 
11- Com auxílio de um balde, jogar agua limpa para remover todo o 

sabão; 
12- Abrir o registro na lateral e deixar escoar toda agua e sabão para 

um balde; 
13- Jogar a agua fora em pia destinada para esse fim; 
14- Fechar o registro e com o auxílio de um balde, encher a autoclave 

com agua limpa até sua marcação;  
15- Recolar as partes móveis;  
16- Fechar a tampa. 

 
OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar a autoclave  

 

 
Semanalmente 

Monitorização Ação corretiva 
Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 
 

BALANÇA PARA PESAGEM DE MEIOS DE CULTURA E REAGENTES 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização da balança mantendo-a sempre limpa e acessível para seu 
uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 
o equipamento 
Material necessário: pincel, papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, bucha, detergente 
neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 
Uso 
1. Colocar o plug na tomada; 
2. Retirar a capa de proteção; 
3. Ligar a balança; 
4. Aguardar 30 minutos para a balança estabilizar; 
5. Abrir a porta de vidro da balança e colocar o recipiente a ser 

usado dentro dela e fechar a porta; 
6. Apertar a tecla Tara, para tarar o recipiente; 
7. Colocar com cuidado o material a ser pesado; 
8. Fechar a porta de vidro e esperar a leitura; 
9. Abrir a porta de vidro e retirar o material; 
10. Fechar a porta de vidro. 
 
Higienização 
1- Desligar a balança; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Remover as partes móveis; 
4- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
5- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente; 
6- Na parte interna da balança, remover o excesso de pó, 

sujidade com auxílio de um pincel; 
7- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% nas partes fixas e vidros; 
8- Recolar as partes móveis;  
9- Fechar os vidros laterais da balança; 
10- Colocar a capa de proteção.  

  
OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar a 
balança 

 
Todas as vezes que for utilizada 

Monitorização Ação corretiva 
Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 
 

BALANÇA PARA PESAGEM DE ALIMENTOS 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização da balança mantendo-a sempre limpa e acessível para seu 
uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 
o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, bucha, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 
Uso 
1. Colocar as partes móveis na balança; 
2. Colocar a balança dentro da câmara de fluxo laminar; 
3. Acoplar o plug na tomada; 
4. Ligar a balança através do botão no painel; 
5. Colocar o recipiente a conter o produto e medir sua massa; 
6. Apertar o botão de taragem; 
7. Transferir o produto para o recipiente que for pesado. 
 
Higienização 
1- Desligar a balança; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Remover as partes móveis; 
4- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
5- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente; 
6- Na parte fixa da balança passar papel toalha branco 

descartável umedecido com álcool 70%;  
7- Recolar as partes móveis somente quando for usar a balança. 

 
OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar a  
balança 

 
Todas as vezes que for utilizada 

Monitorização Ação corretiva 
Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 
 

BANHO - MARIA 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização dos banhos-maria mantendo-os sempre limpos e acessíveis 
para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 
o equipamento 
Material necessário: balde, bucha, detergente neutro, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 
Uso 
1. Verificar voltagem (220 v); 
2. Acoplar o plug na tomada; 
3. Promover o perfeito nivelamento do equipamento do banho-

maria na bancada;  
4. Verificar o nível da água e, caso seja necessário, acrescentar 

mais água; 
5. Ligar o banho-maria e esperar a temperatura estabilizar; 
6. Colocar o material desejado no banho-maria. 
 
Higienização 
1- Desligar o banho-maria; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Esperar o banho-maria esfriar caso esteja quente; 
4- Retirar qualquer material que possa estar dentro do banho-

maria; 
5- Abrir o registro do banho-maria e deixar escoar toda a agua 

pela mangueira para um balde. Após o término, fechar o 
registro; 

6- Jogar a agua fora em pia destinada para esse fim; 
7- Remover as partes móveis; 
8- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
9- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. 

Borrifar álcool 70%; 
10- Na parte interna do banho-maria, passar bucha com 

detergente; 
11- Com auxílio de um balde, jogar agua limpa para remover todo 

o sabão; 
12- Abrir o registro e deixar escoar toda agua e sabão para um 

balde; 
13- Jogar a agua fora em pia destinada para esse fim; 
14- Fechar o registro e com o auxílio de um balde, encher o 

banho-maria com agua limpa até sua marcação;  
15- Recolar as partes móveis;  
16- Fechar a tampa; 

 
OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar o 
banho-maria 

 
Semanalmente 

Monitorização Ação corretiva 
Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

BARRILETE 

Objetivo: padronizar a correta higienização do barrilete mantendo-o sempre limpo e acessível para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: bucha, detergente neutro, borrifador com álcool 70%, balde, sabão desincrostante 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Fechar o registro de água; 
2- Desacoplar a mangueira do registro e remove-la do barrilete; 
3- Em um balde, deixar a mangueira de molho em dois litros de 

água com solução desincrostante por 20 minutos;  
4- Enxaguar a mangueira até remoção de todo o desincrostante 
5- Remover a tampa do barrilete; 
6- Retirar toda a agua de dentro do barrilete; 
7- Lavar o barrilete com bucha e detergente; 
8- Enxaguar e deixar secar naturalmente. Borrifar álcool 70% 
9- Recolocar a tampa do barrilete; 
10- Recolocar a mangueira no barrilete e acopla-la no registro;  
11- Abrir o registro; 
12- Colocar agua no barrilete.  

 

OBS. Diluir 40 ml de sabão desincrostante em um litro de água 

 

Quinzenalmente 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

BOMBA A VÁCUO 

Objetivo: padronizar a correta higienização da bomba a vácuo mantendo-a sempre limpa e acessível para seu 

uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, balde, sabão desincrostante 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a bomba a vácuo; 

2- Retirar o plug da tomada; 

3- Remover a mangueira; 

4- Em um balde, deixar a mangueira de molho em solução 

desincrostante por 20 minutos; 

5- Enxaguar a mangueira até remoção de todo o desincrostante; 

6- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% no motor da bomba a vácuo; 

7- Recolocar a mangueira na bomba a vácuo; 

8- Guardar a bomba a vácuo em seu local. 

 

OBS. Diluir 40 ml de sabão desincrostante em um litro de água 

 

Todas as vezes que for utilizada 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

CÂMARA DE FLUXO LAMINAR 

Objetivo: padronizar a correta higienização das câmaras de fluxo laminar mantendo-as sempre limpas e 

acessíveis para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, sabão, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a câmara de fluxo laminar; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Retirar todo material que possa estar dentro da câmara; 
4- Remover as partes móveis; 
5- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
6- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. 

Borrifar álcool 70%; 
7- Na parte interna da câmara, passar bucha com detergente 

para retirar sujidades, meios de cultura, resto de alimentos; 
8- Passar papel toalha branco descartável seco para remoção 

do excesso de sabão; 
9- Passar papel toalha branco descartável umedecido para 

retirada total do sabão; 
10- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes da câmara e vidro; 
11- Borrifar álcool 70% em toda a parte interna da câmara e 

deixar secar naturalmente; 
12- Recolocar as partes móveis; 
13- Fechar o vidro da câmara; 
14- Acoplar o plug na tomada; 
15- Ligar a câmara; 
16- Ligar a luz UV da câmara por 15 minutos; 
17- Desligar a luz UV; 
18- Desligar a câmara; 
19- Desacoplar o plug da tomada. 

 

 

Todas as vezes que forem utilizadas 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

CÂMARA PARA LEITURA DE FLUORESCÊNCIA 

Objetivo: padronizar a correta higienização da câmara para leitura de fluorescência mantendo-a sempre limpa e 

acessível para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a câmara;  

2- Retirar o plug da tomada; 

3- Retirar todo material que possa estar dentro da câmara; 

4- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes da câmara; 

5- Guardar a câmara em seu devido local. 

 

Todas as vezes que for utilizada 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

CONTADOR DE COLÔNIAS 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização do contador de colônias mantendo-o sempre limpo e 

acessível para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

Uso 
1. Acoplar o plug na tomada; 

2. Ligar o contador de colônias; 

3. Esperar a luz acender; 

4. Colocar a placa de Petri com as colônias de micro-
organismos no contador; 

5. Verificar minuciosamente os pontos marcados; 

6. Verificar tecla escolhida com atenção; 

7. Recolher os dados necessários; 

8. Desligar o aparelho;  

9. Retirar o plug da tomada. 

 

Higienização 
1- Verificar se o plug está fora da tomada; 

2- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes do contador de colônias; 

3- Borrifar álcool 70% e deixar secar naturalmente; 

4- Colocar a capa de proteção. 

 

 

Todas as vezes que for utilizado 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

ESTUFA DE INCUBAÇÃO 

Objetivo: padronizar a correta higienização das estufas mantendo-as sempre limpas e acessíveis para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, sabão, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a estufa; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Retirar todo material que possa estar dentro da estufa; 
4- Remover as partes móveis (grades); 
5- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
6- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. 

Borrifar álcool 70%; 
7- Na parte interna da estufa, passar bucha com detergente 

para retirar sujidades, meios de cultura; 
8- Passar papel toalha branco descartável seco para remoção 

do excesso de sabão; 
9- Passar papel toalha branco descartável umedecido para 

retirada total do sabão; 
10- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes da estufa; 
11- Borrifar álcool 70% em toda a parte interna da estufa e deixar 

secar naturalmente; 
12- Recolocar as partes móveis; 
13- Acoplar o plug na tomada; 
14- Ligar a estufa; 
15- Verificar sua correta temperatura. 

 

 

Semanalmente 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

ESTUFA DE SECAGEM 

Objetivo: padronizar a correta higienização da estufa mantendo-a sempre limpa e acessível para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a estufa; 

2- Retirar o plug da tomada; 

3- Retirar todo material que possa estar dentro da estufa; 

4- Remover as partes móveis (grades); 

5- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 

6- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. 

Borrifar álcool 70%; 

7- Na parte interna da estufa, passar papel toalha branco 

descartável umedecido com álcool 70%;  

8- Borrifar álcool 70% em toda a parte interna da estufa e deixar 

secar naturalmente; 

9- Recolocar as partes móveis; 

10- Acoplar o plug na tomada; 

11- Ligar a estufa; 

12- Verificar sua correta temperatura. 

 

 

Semanalmente 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

ESTUFA B.O.D (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 

Objetivo: padronizar a correta higienização da estufa mantendo-a sempre limpa e acessível para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a estufa; 

2- Retirar o plug da tomada; 

3- Retirar todo material que possa estar dentro da estufa; 

4- Remover as partes móveis; 

5- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 

6- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. 

Borrifar álcool 70%; 

7- Na parte interna da estufa, passar papel toalha branco 

descartável umedecido com álcool 70%;  

8- Borrifar álcool 70% em toda a parte interna da estufa e deixar 

secar naturalmente; 

9- Recolocar as partes móveis; 

10- Acoplar o plug na tomada; 

11- Ligar a estufa; 

12- Verificar sua correta temperatura. 

 

 

Semanalmente 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 
 

FORNO MICRO-ONDAS 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização do forno micro-ondas mantendo-o sempre limpo e acessível 
para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 
o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, bucha, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 
Uso 
1. Ler o manual de instruções; 
2. Acoplar o plug na tomada; 
3. Abrir a porta do forno micro-ondas, colocar o material e fechar a 

porta; 
4. Verificar o sistema de temperatura e intensidade; 
5. Observar o funcionamento para não haver superaquecimento ou 

perda do material; 
6. Nunca utilizar para produtos tóxicos, voláteis e carcinogênicos; 
7. Nunca colocar recipientes de metal para não fechar arco e 

produzir um curto-circuito; 
8. Nunca tocar com a mão desprotegida o material recém-

aquecido. 
 
Higienização 
1- Desligar o forno micro-ondas; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Abrir a porta do forno micro-ondas; 
4- Retirar todo material que possa estar dentro do forno micro-

ondas; 
5- Remover as partes móveis (prato); 
6- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
7- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. Borrifar 

álcool 70%; 
8- Na parte interna do forno micro-ondas, passar bucha com 

detergente para retirar sujidades, meios de cultura; 
9- Passar papel toalha branco descartável seco para remoção do 

excesso de sabão; 
10- Passar papel toalha branco descartável umedecido para retirada 

total do sabão; 
11- Passar papel toalha branco descartável umedecido com álcool 

70% em todas do forno micro-ondas; 
12- Borrifar álcool 70% em toda a parte interna do forno e deixar 

secar naturalmente; 
13- Recolocar as partes móveis; 
14- Fechar a porta do forno micro-ondas. 

 
OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar o forno 
micro-ondas.  

 
Todas as vezes que for utilizado 

Monitorização Ação corretiva 
Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

HIGIENIZADOR DE PIPETAS 

Objetivo: padronizar a correta higienização do higienizador de pipetas mantendo-o sempre limpo e acessível 

para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: borrifador com álcool 70%, bucha, detergente neutro, sabão desincrostante 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desacoplar a mangueira da torneira e do higienizador; 

2- Em um balde, deixar a mangueira de molho em dois litros de 

água com solução desincrostante por 20 minutos; 

3- Enxaguar a mangueira até remoção de todo o desincrostante; 

4- Remover as partes móveis; 

5- Lavar o higienizador e as partes móveis com bucha e 

detergente; 

6- Enxaguar e deixar secar naturalmente. Borrifar álcool 70%; 

7- Recolocar a mangueira no higienizador;  

8- Acoplar a mangueira na torneira somente quando for utilizar o 

higienizador.  

 

OBS. Diluir 40 ml de sabão desincrostante em um litro de água 

 

Semanalmente 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

JARRA DE ANAEROBIOSE 

Objetivo: padronizar a correta higienização da jarra de anaerobiose mantendo-a sempre limpa e acessível para 

seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: borrifador com álcool 70%, bucha, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Abrir a jarra; 

2- Remover as partes móveis caso existam; 

3- Lavar a jarra e as partes móveis com bucha e detergente; 

4- Enxaguar e deixar secar naturalmente. Borrifar álcool 70%; 

5- Recolocar as partes móveis caso existam; 

6- Guardar a jarra em seu devido local. 

 

 

 

Todas as vezes que for utilizada 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

LUPA 

Objetivo: padronizar a correta higienização da lupa mantendo-a sempre limpa e acessível para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário:  papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a lupa; 

2- Retirar o plug da tomada; 

3- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes da lupa; 

4- Colocar a capa de proteção. 

 

 

Todas as vezes que for utilizada 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

MICROSCÓPIO 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização dos microscópios mantendo-os sempre limpos e acessíveis 

para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

Uso 
1. Acoplar o plug na tomada; 
2. Retirar a capa de proteção; 
3. Ligar o equipamento; 
4. Focalizar os controles ergonômicos (macro e micro); 
5. Fazer trava mecânica para pré-focalização e proteção da 

lâmina; 
6. Ajustar o iluminador e dispositivo de ajuste de intensidade 

luminosa; 
7. Ajustar a distancia interpupilar; 
8. Manusear o charriot e o revólver portaobjetivas até encaixar 

para possível visualização; 
9. Após utilização desligar o equipamento; 
10. Retirar o plug da tomada; 
11. Colocar a capa de proteção. 
 
Higienização 
1- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes do microscópio; 
2- Colocar a capa de proteção. 

 

 

Todas as vezes que for utilizado 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 



  
   

90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimento Operacional Padronizado 

PIPETAS AUTOMÁTICAS 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização das pipetas automáticas mantendo-as sempre limpa e 

acessível para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

Uso 
1. Retirar a pipeta na horizontal e com a ponta para baixo; 

2. Verificar se não há ponteira com amostra. Caso haja, retirá-la, 

utilizando o botão de liberação de ponteira; 

3. Pegar a ponteira de acordo com o volume necessário e 

encaixá-la na ponta da pipeta; 

4. Pressionar o botão até que este ofereça certa resistência, 

mergulhar a ponteira na, amostra e soltar o botão 

vagarosamente; 

5. Pressionar novamente o botão e solte-o vagarosamente; 

6. Pressionar o botão de liberação da ponteira que fica abaixo 

do botão de retirada e liberação da amostra selecionada. 

 

Higienização 
1- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes das pipetas; 

2- Guardar as pipetas em suas respectivas caixas; 

3- Guardar as caixas em seu devido local. 

 

 
Todas as vezes que forem utilizadas 

Monitorização Ação corretiva 
Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

POTENCIÔMETRO DE BALANÇA 

Objetivo: padronizar o correto uso e higienização do potenciômetro (pHmetro) de balança mantendo-o sempre 

limpo e acessível para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, bucha, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 

Uso 
1. Acoplar o plug na tomada; 
2. Ligar o aparelho; 
3. Ajustar as soluções, e ter cuidado com os ácidos e álcalis; 
4. Fazer calibração do equipamento; 
5. Verificar a adequação do tipo de eletrodo e solução a ser 

ajustada e dosada; 
6. Verificar a molaridade e concentração da solução testada 

para cuidados específicos; 
7. Desligar o aparelho; 
8. Retirar o plug da tomada. 
 
Higienização 
1. Manter o eletrodo em solução cloreto de potássio 3 mol/litro; 
2. Remover as partes móveis do phmetro; 
3. Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
4. Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente; 
5. Nas partes fixas, passar papel toalha branco descartável 

úmido para remoção do excesso de sujeira, poeira; 
6. Borrifar álcool 70% e deixar secar naturalmente 
7. Após secagem total das partes móveis, recoloca-las no 

phmetro.  
 

 

 

Todas as vezes que for utilizado 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 



  
   

92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimento Operacional Padronizado 

REFRIGERADORE PARA MEIOS DE CULTURA E REAGENTES 

Objetivo: padronizar a correta higienização dos refrigeradores mantendo-os sempre limpos e acessíveis para 

seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, sabão, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar o refrigerador; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Retirar todo material que possa estar dentro do refrigerador; 
4- Acondicionar todo material em caixas isotérmicas; 
5- Remover as partes móveis; 
6- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
7- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. 

Borrifar álcool 70%; 
8- Na parte interna do refrigerador, passar bucha com 

detergente para retirar sujidades, meios de cultura; 
9- Passar papel toalha branco descartável seco para remoção 

do excesso de sabão; 
10- Passar papel toalha branco descartável umedecido para 

retirada total do sabão; 
11- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes do refrigerador; 
12- Borrifar álcool 70% em toda a parte interna do refrigerador e 

deixar secar naturalmente; 
13- Recolocar as partes móveis; 
14- Acondicionar todo material retirado do refrigerador em suas 

devidas prateleiras; 
15- Acoplar o plug na tomada; 
16- Ligar o refrigerador. 

 
 

 

Quinzenalmente 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

REFRIGERADOR PARA MATERIAL CONTAMINADO 

Objetivo: padronizar a correta higienização dos refrigeradores mantendo-os sempre limpos e acessíveis para 

seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, sabão, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar o refrigerador; 
2- Retirar o plug da tomada; 
3- Retirar todo material contaminado que possa estar dentro do 

refrigerador; 
4- Colocar para descontaminação em autoclave o material 

contaminado que estiver liberado para este fim;  
5- O material contaminado que não pode ser descontaminado 

deve ser embrulhado em papel craft e armazenado em caixa 
isotérmica com placas de gelo reciclável; 

6- Remover as partes móveis; 
7- Lavar as partes móveis com bucha e detergente; 
8- Enxaguar as partes móveis e deixar secar naturalmente. 

Borrifar álcool 70%; 
9- Na parte interna do refrigerador, passar bucha com 

detergente para retirar sujidades, meios de cultura; 
10- Passar papel toalha branco descartável seco para remoção 

do excesso de sabão; 
11- Passar papel toalha branco descartável umedecido para 

retirada total do sabão; 
12- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes do refrigerador; 
13- Borrifar álcool 70% em toda a parte interna do refrigerador e 

deixar secar naturalmente; 
14- Recolocar as partes móveis; 
15- Acondicionar no refrigerador todo material contaminado 

armazenado em caixas  isotérmicas; 
16- Acoplar o plug na tomada; 
17- Ligar o refrigerador. 

 
 

 

Quinzenalmente 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

SELADORA 

Objetivo: padronizar a correta higienização da seladora mantendo-a sempre limpa e acessível para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar a seladora; 

2- Retirar o plug da tomada; 

3-  Passar papel toalha branco descartável úmido para remoção 

do excesso de sujeira, poeira; 

4- Borrifar álcool 70% e deixar secar naturalmente. 

 

OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar a 
seladora 

 

Todas as vezes que for utilizada 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

STOMACHER 

Objetivo: padronizar a correta higienização do stomacher mantendo-o sempre limpo e acessível para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70%, bucha, detergente neutro 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar stomacher; 

2- Retirar o plug da tomada; 

3- Lavar a parte interna do stomacher com bucha e detergente 

para remoção de alimentos; 

4- Passar papel toalha branco descartável seco para remoção 

do sabão; 

5- Passar papel toalha branco descartável úmido para remoção 

total do sabão; 

6- Passar papel toalha branco descartável umedecido com 

álcool 70% em todas as partes do stomacher; 

7- Borrifar álcool 70% e deixar secar naturalmente. 

 

OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar o 
stomacher 

 

Todas as vezes que for utilizado 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

VORTEX 

Objetivo: padronizar a correta higienização do vortex mantendo-o sempre limpo e acessível para seu uso  

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

o equipamento 
Material necessário: papel toalha branco descartável, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Desligar o vórtex; 

2- Retirar o plug da tomada; 

3- Passar papel toalha branco descartável úmido para remoção 

do excesso de sujeira, poeira; 

4- Borrifar álcool 70% e deixar secar naturalmente; 

 

OBS. Colocar o plug na tomada, somente quando for usar o 
vortex 

 

Todas as vezes que for utilizado 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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APÊNDICE 05 

 
POP DE HIGIENIZAÇÃO DE VIDRARIAS 

 
Procedimento Operacional Padronizado 

BALÕES VOLUMÉTRICOS, BEQUER, PROVETAS, ERLENMEYER, TUBOS DE ENSAIO, FRASCOS DE 
VIDRO AMBAR, FRASCOS DE VIDRO DE CRISTAL 

 
 
 
 
 

Objetivo: padronizar a correta higienização dos balões, béqueres, provetas, erlenmeyer, tubos de ensaio, 

frascos mantendo-os sempre limpos e acessíveis para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

as vidrarias 
Material necessário: sabão desengordurante, detergente neutro, bucha, escova para tubos, luva de borracha, 

avental  

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Descontaminar o material em autoclave a 121 º C por 30 
minutos; 

2- Colocar o avental e a luva de borracha; 
3- Enxaguar o interior das vidrarias com agua corrente retirando 

o restante de material que ficou em seu interior; 
4- Esvaziar o conteúdo dos tubos, separando os tubos de 

Durhan, caso estejam presentes; 
5- Em um balde, deixar a vidraria de molho em cinco litros de 

água com sabão desengordurante por duas horas; 
6- Após duas horas, enxaguar a vidraria em agua corrente, 

passar bucha com detergente nas partes externas e escova 
com detergente nas partes internas; 

7- Enxaguar até remoção total do sabão; 
8- Deixar secar naturalmente; 
9- Guardar em seus respectivos locais. 
 
OBS 1: Os tubos de ensaio que forem ser autoclavados, 
embrulhar conjunto de 10 unidades de mesmo tamanho em papel 
craft e fechar com fita crepe; 
OBS 2: As demais vidrarias que forem ser autoclavadas, fechar 
sua abertura com papel craft e barbante; 
OBS 3. Diluir 40 ml do sabão desengordurante para cada um litro 
de agua. 
 

 

Todas as vezes que forem utilizados 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
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Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 

Procedimento Operacional Padronizado 
PLACAS DE PETRI, LÂMINAS, ALÇA DE DRIGALSKI, FUNIL 

 
 
 
 
 

Objetivo: padronizar a correta higienização das placas de petri, lâminas, alça de drigalsky, funil mantendo-os 

sempre limpos e acessíveis para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

as vidrarias 
Material necessário: sabão desengordurante, detergente neutro, bucha, luva de borracha, avental  

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Descontaminar em autoclave a 121°C por 30 minutos; 

2- Colocar o avental e a luva de borracha; 

3- Enxaguar as vidrarias com agua corrente retirando o restante 

de material que ficou em sua superfície; 

4- Em um balde, deixar a vidraria de molho em cinco litros de 

água com sabão desengordurante por duas horas; 

5- Após duas horas, enxaguar a vidraria em agua corrente, 

passar bucha com detergente em todas as suas partes; 

6- Enxaguar até remoção total do sabão; 

7- Deixar secar naturalmente; 

8- Guardar em seus respectivos locais. 

 

OBS 1: As placas de petri que forem ser autoclavadas, embrulhar 
conjunto de 05 unidades de mesmo tamanho em papel craft e 
fechar com fita crepe; 
OBS 2: As alças de drigalsky devem ser armazenadas em 
steribag para serem autoclavadas; 
OBS 3: Os funis e lâminas que forem ser autoclavados, 
embrulhá-los em papel craft e fechar com fita crepe; 
OBS 4. Diluir 40 ml do sabão desengordurante para cada um litro 
de agua. 
 

 

Todas as vezes que forem utilizados 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
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Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 

Procedimento Operacional Padronizado 

ESTANTES 

Objetivo: padronizar a correta higienização das estantes mantendo-as sempre limpas e acessíveis para seu 

uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que utilizarem 

as estantes 
Material necessário: detergente neutro, bucha, luva de borracha, avental  

Procedimento Procedimento 

1- Colocar o avental e a luva de borracha; 

2- Lavar as estantes com bucha e detergente; 

3- Enxaguar até remoção total do sabão; 

4- Deixar secar naturalmente; 

5- Guardar em seu devido local. 

 

 

6- Colocar o avental e a luva de 

borracha; 

7- Lavar as estantes com bucha e 

detergente; 

8- Enxaguar até remoção total do 

sabão; 

9- Deixar secar naturalmente; 

10- Guardar em seu devido local. 

 

 

Monitorização Monitorização 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

PERAS E PIPETADORES 

Objetivo: padronizar a correta higienização das peras e pipetadores mantendo-os sempre limpos e acessíveis 

para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que os 

utilizarem  
Material necessário: detergente neutro, bucha, luva de borracha, avental, borrifador com álcool 70% 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Colocar o avental e a luva de borracha; 

2- Lavar as peras e pipetadores com bucha e detergente; 

3- Enxaguar até remoção total do sabão; 

4- Deixar secar naturalmente; 

5- Borrifar álcool 70%; 

6- Guardar em seu devido local. 

 

 

 

Todas as vezes que forem utilizados 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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Procedimento Operacional Padronizado 

PIPETAS GRADUADAS 

Objetivo: padronizar a correta higienização das pipetas graduadas mantendo-as sempre limpas e acessíveis 

para seu uso  
Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que as 

utilizarem  
Material necessário: detergente neutro, bucha, luva de borracha, avental  

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Descontaminar as pipetas em autoclave a 121 º C por 30 

minutos; 

2- Colocar o avental e a luva de borracha; 

3- Enxaguar as pipetas com agua corrente; 

4- Colocar as pipetas no higienizador de pipetas e deixar a agua 

circular por duas horas; 

5- Após duas horas, em um balde, deixar as pipetas de molho 

em cinco litros de água com sabão desengordurante por duas 

horas; 

6- Após duas horas, enxaguar as pipetas em agua corrente até 

remoção total do sabão; 

7- Deixar secar naturalmente; 

8- Armazenar as pipetas em steribag; 

9- Fechar o steribag com a seladora; 

10- Colocar para autoclavar; 

11- Após a autoclavação, colocar na estufa de secagem e em 

seguida guardar em seus respectivos locais. 

 

OBS. Diluir 40 ml do sabão desengordurante para cada um litro 

de agua. 

 

 

Todas as vezes que forem utilizadas 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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APÊNDICE 07 
 

 
 

Procedimento Operacional Padronizado 

VIDRARIA CONTAMINADA 

Objetivo: padronizar a correta descontaminação de vidrarias evitando assim possíveis contaminações 

Responsáveis pela tarefa: todos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores que forem 

trabalhar no laboratório 
Material necessário: detergente desincrostante, água, água destilada, autoclave (121 ºC). 

Procedimento Frequência de Higienização 

1- Retirar a vidraria contaminada da geladeira; 

2- Colocar na autoclave organizando os espaços. As placas de 
petri devem ser colocadas com as tampas voltadas para 
cima. Os tubos devem estar com suas roscas frouxas e 
dentro de potes designados para esse fim; 

3- Ligar a autoclave conforme orientações; 

4- Autoclavar o material a 121ºC durante 30 minutos; 

5- Lavar com solução detergente desincrostante; 

6- Enxaguar 10 vezes em água corrente e 1 vez em água 
destilada; 

7- Deixar secar em temperatura ambiente; 

8- Embrulhar o material em papel craft; 

9- Acondicionar adequadamente; 

10- Esterilizar em autoclave a 121ºC por 30 minutos; 

11- Colocar o material em estufa de secagem por 24h. 

 

 
Todas as vezes que forem necessárias 
sem deixar acumular muita vidraria 

Monitorização Ação corretiva 

Responsável: Técnico do LaCHSA 
 

 

Verificado por: Coordenador e vice coordenador 
do LaCHSA 

Aprovado por: Coordenador e vice coordenador do 
LaCHSA 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1 . LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE BIOSSEGURANÇA (Fonte: Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio – http://www.ctnbio.gov.br/) 

LEIS: 

Lei nº 11.105 , 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança. 
Lei nº 6.938, de 31.08.81 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990 – Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 
Lei nº 9.279, de 14.05.96 – Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 
Lei nº 9.456 de 25.04.97 – Institui a Lei de Proteção de Cultivares, e dá outras providências. 
Lei nº 9.610, de 19.02.98 – Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências. 
Lei nº 9.782, de 26.01.99 – Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 
Lei nº 10.196, de 14.02.2001 – Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula 
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências. 
Lei nº 10.603, de 17.12.2002 – Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação 
da comercialização de produtos e dá outras providências. 

DECRETOS: 

Decreto nº. 5,591, of November 22, 2005 – Regulates provisions of Law no. 11,105, of March 24, 2005, which 
regulates Article 225 Paragraph 1(II), (IV) and (V) of the Federal Constitutions and makes other provisions 

Decreto Legislativo nº 2, de 03.02.94 – Aprova o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada na Cidade do Rio 
de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992. 

Decreto nº 2.519 de 16.03.98 – Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de 
Janeiro, em 05 de junho de 1992. 

Decreto nº 4.074, de 04.01.2002 – Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.339, de 22.08.2002 – Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade. 

Decreto nº 4.680, de 24.04.2003 – Regulamenta o direito à informação, assegurado pela Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal 
que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo do 
cumprimento das demais normas aplicáveis. 

Decreto nº 5.591, de 22.11.2005 – Regulamenta dispositivos da Lei no 11.105, de 24 de março de 2005, que 
regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição, e dá outras providências. 
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Decreto nº 5.950, de 31.10.2006 – Regulamenta o art. 57-A da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, para 
estabelecer os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as 
unidades de conservação. 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS: 

Instrução Normativa CTNBio nº 2, de 10.09.96 – Normas provisórias para Importação de Vegetais 
Geneticamente Modificados Destinados à Pesquisa. 

Instrução Normativa CTNBio nº 4, de 19.12.96 – Normas para o transporte de Organismos Geneticamente 
Modificados. 

Instrução Normativa CTNBio nº 8, de 09.07.97 – Dispõe sobre a manipulação genética e sobre a clonagem de 
seres humanos. 

Instrução Normativa CTNBio nº 9, de 10.10.97 – Dispõe sobre as normas para intervenção genética em seres 
humanos. 

Instrução Normativa CTNBio nº 13, de 1º.06.98 – Dispõe sobre as normas para importação de animais 
geneticamente modificados (AnGMs) para uso em trabalho em regime de contenção. 

Instrução Normativa CTNBio nº 17, de 17.11.98 – Dispõe sobre as normas que regulamentam as atividades de 
importação, comercialização, transporte, armazenamento, manipulação, consumo, liberação e descarte de 
produtos derivados de OGM. 

Instrução Normativa CTNBio nº 18, de 15.12.98 – Dispõe sobre a liberação planejada no meio ambiente e 
comercial da soja Round up Ready. 

Instrução Normativa CTNBio nº 19, de 19.04.2000 – Dispõe sobre os procedimentos para a realização de 
audiências públicas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. 

MEDIDAS PROVISÓRIAS: 

Medida Provisória nº 2.186-16, de 23.08.2001 – Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da 
Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para sua 
conservação e utilização, e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 327, de 31.10.2006 – Dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modificados 
em unidades de conservação, acrescenta dispositivos à Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá outras 
providências. 

ORIENTAÇÕES: 

Orientação CNBS nº 1, de 31 de julho de 2008 – Aprova Orientação à Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio. 

Orientação CNBS nº 2, de 31 de julho de 2008 – Aprova Orientação relativa a estudos de seguimento de 
eventuais efeitos de OGM e seus derivados. 

PORTARIAS: 

Portaria nº 146, de 6 de março de 2006 – Aprova o Regimento Interno da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio. 

Portaria nº 601 de 06 de setembro de 2006 – Designar ANTONIO EUZÉBIO GOULART SANTANA, para 
exercer a função de membro titular. 
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Portaria nº 889, de 23 de dezembro de 2005 – Indicação Membros Designar membros para compor a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio. 

Portaria nº 99 , de 15 de Fevereiro de 2006 – Indicação Presidente CTNBio e Suplente. 

RESOLUÇÕES: 

Do: CNBS – Conselho Nacional de Biossegurança 

CNBS Resolution No. 01, of January 29th, 2008 – Approves the Internal Regulation of the National Biosafety 
Council – CNBS. 

CNBS Resolution No. 02 of March 5th, 2008 – Ratifies the Biosafety National Technical Commission – CTNBio 
Technical Opinion no. 987/2007, favorable to the commercial release of genetically modified corn, event T25 or 
Liberty Link. 

CNBS Resolution No. 03 of March 5th, 2008 – Ratifies the National Biosafety Technical Commission CTNBio 
Technical Opinion no. 1,100/2007, favorable to commercial release of genetically modified corn Event MON810, 
or Guardian Corn. 

CNBS Resolution No. 04 of July 31th, 2008 – Approves the National Biosafety Technical Commission CTNBio 
Technical Opinion no. 1,255/2008, favorable to commercial release of genetically modified corn Bt 11. 

Resolução CNBS Nº 1, de 29 de janeiro de 2008 – Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Biossegurança – CNBS. 

Resolução CNBS Nº 2, de 5 de março de 2008 – Ratifica o Parecer Técnico nº 987/2007 da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança – CTNBio, favorável à liberação comercial de milho geneticamente modificado, 
evento T25 ou Liberty Link. 

Resolução CNBS Nº 3, de 5 de março de 2008 – Ratifica o Parecer Técnico nº 1.100/2007 da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, favorável à liberação comercial de milho geneticamente 
modificado, evento MON810 ou Milho Guardian. 

Resolução CNBS Nº 4, de 31 de julho de 2008 – Aprova o Parecer Técnico no 1.255/2008 da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, favorável à liberação comercial de milho geneticamente 
modificado, Bt 11. 

Do: CNS – Conselho Nacional de Saúde 

Resolução CNS Nº 196, de 10 de outubro de 1996 – Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. 

Resolução CNS Nº 251, de 07 de agosto de 1997 – Aprova normas de pesquisa envolvendo seres humanos 
para a área temática de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos 

Resolução CNS Nº 292, de 08 de Julho de 1999 – Norma complementar à Resolução CNS nº 196/96, referente 
à área específica sobre pesquisas em seres humanos, coordenadas do exterior ou com participação estrangeira 
e pesquisas que envolvam remessa de material biológico para o exterior. 

Da: CTNBio – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

Normative Resolution No. 01 of June 20th, 2006 – It disposes of installation and functioning of the Biosafety 
Internal Commissions (CIBios) and of criteria and procedure for request, issue, review, extension, suspension and 
cancelling of the Biosafety Quality Certificate (CQB). 

Normative Resolution No. 02 of November 27th, 2006 – It disposes of risks classification of Genetically 
Modified Organisms (GMO) and biosafety levels to be applied to activities and projects with GMO and its 
derivatives in contention. 
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Normative Resolution No. 03 of August 16th, 2007 – It disposes of monitoring norms of genetically modified 
corn in commercial use. 

Normative Resolution No. 04 of August 16th, 2007 – It disposes of minimal distance between the commercial 
cultivation of genetically modified and non-genetically modified corn, aiming at the coexistence between the 
production systems. 

Normative Resolution No. 05 of March 12th, 2008 – Gives provisions on rules for commercial release of 
Genetically Modified Organisms and their derivatives. 

Normative Resolution No. 06 of November 6th, 2008 – Provides on rules for the planned release to the 
environment of Genetically Modified Organisms (GMO) of plant origin and their derivatives. 

Resolução Normativa Nº 1, de 20 de Junho de 2006 – Dispõe sobre a instalação e o funcionamento das 
Comissões Internas de Biossegurança (CIBios) e sobre os critérios e procedimentos para requerimento, 
emissão, revisão, extensão, suspensão e cancelamento do Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB). 

Resolução Normativa Nº 2, de 27 de novembro de 2006 – Dispõe sobre a classificação de riscos de 
Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e os níveis de biossegurança a serem aplicados nas atividades 
e projetos com OGM e seus derivados em contenção. 

Resolução Normativa Nº 3, de 16 de agosto de 2007 – Dispõe sobre as normas de monitoramento de milho 
geneticamente modificado em uso comercial. 

Resolução Normativa Nº 4, de 16 de agosto de 2007 – Dispõe sobre as distâncias mínimas entre cultivos 
comerciais de milho geneticamente modificado e não geneticamente modificado, visando à coexistência entre os 
sistemas de produção. 

Resolução Normativa Nº 5, de 12 de março de 2008 – Dispõe sobre normas para liberação comercial de 
Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados. 

Resolução Normativa Nº 6, de 6 de novembro de 2008 – Dispõe sobre as normas para liberação planejada no 
meio ambiente de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) de origem vegetal e seus derivados. 

NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Fonte: Ministério do Trabalho-http://www.mte.gov.br/seg_sau/leg_normas_regulamentadoras. 

Norma Regulamentadora Nº 01 – Disposições Gera 

Norma Regulamentadora Nº 03 – Embargo ou Interdição 

Norma Regulamentadora Nº 04 – Serviços Especializados em Eng. De Segurança e em Medicina do Trabalho. 

Norma Regulamentadora Nº 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Norma Regulamentadora Nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

Norma Regulamentadora Nº 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

Norma Regulamentadora Nº 08 – Edificações 

Norma Regulamentadora Nº 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 

Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Norma Regulamentadora Nº 11- Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

Norma Regulamentadora Nº 11 Anexo I – Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, 
Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e outras Rochas 
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Norma Regulamentadora Nº 12 – Máquinas e Equipamentos 

Norma Regulamentadora Nº 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão 

Norma Regulamentadora Nº 14 – Fornos 

Norma Regulamentadora Nº 15 – Atividades e Operações Insalubres 

Norma Regulamentadora Nº 16 – Atividades e Operações Perigosas 

Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia 

Norma Regulamentadora Nº 17 Anexo I – Trabalho dos Operadores de Checkouts 

Norma Regulamentadora Nº 17 Anexo II – Trabalho em Teleatendimento / Telemarketing 

Norma Regulamentadora Nº 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

Norma Regulamentadora Nº 19 – Explosivos 

Norma Regulamentadora Nº 19 Anexo I – Segurança e Saúde na Indústria de Fogos de Artifício e outros 
Artefatos Pirotécnicos 

Norma Regulamentadora Nº 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis 

Norma Regulamentadora Nº 21 – Trabalho a Céu Aberto 

Norma Regulamentadora Nº 22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração 

Norma Regulamentadora Nº 23 – Proteção Contra Incêndios 

Norma Regulamentadora Nº 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

Norma Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais 

Norma Regulamentadora Nº 26 – Sinalização de Segurança 

Norma Regulamentadora Nº 27 – Revogada pela Portaria GM n.º 262, 29/05/2008 Registro Profissional do 
Técnico de Segurança do Trabalho no MTB 

Norma Regulamentadora Nº 28 – Fiscalização e Penalidades 

Norma Regulamentadora Nº 29 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

Norma Regulamentadora Nº 30 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 

Norma Regulamentadora Nº 30 – Anexo I – Pesca Comercial e Industrial 

Norma Regulamentadora Nº 31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, 
Exploração Florestal e Aquicultura 

Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 

Norma Regulamentadora Nº 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 
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2. NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (109.000-3) 

9.1. Do objeto e campo de aplicação. 

9.1.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por 
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham 
a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
(109.001-1 / I2) 

9.1.2. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a 
responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade 
dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. (109.002-0 / I2) 

9.1.2.1. Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, 
descritas no itens 

9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas "a" e "i" do subitem 9.3.1. 

9.1.3. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação 
da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em 
especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR 7. 

9.1.4. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do 
PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

9.1.5. Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 
nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 
são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

9.1.5.1. 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 ionizantes, bem como o infrassom e o ultra-som. 

9.1.5.2. 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 absorvido pelo organismo através da pele ou por 
ingestão. 

9.1.5.3. Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre 
outros. 

9.2. Da estrutura do PPRA. 

9.2.1. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: 

a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; (109.003-8 / I1) 
b) estratégia e metodologia de ação; (109.004-6 / I1) 
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; (109.005-4 / I1) 
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. (109.006-2 / I1) 

9.2.1.1. Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do 
PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas 
metas e prioridades. (109.007-0 / I2) 

9.2.2. O PPRA deverá estar descrito num documento-base contendo todos os aspectos estruturais constantes do 
item 9.2.1. 
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9.2.2.1. O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na 
CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta 
Comissão. (109.008-9 / I2) 

9.2.2.2. O documento-base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato 
acesso às autoridades competentes. (109.009-7 / I2) 

9.2.3. O cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das 
etapas e cumprimento das metas do PPRA. 

9.3. Do desenvolvimento do PPRA. 

9.3.1. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: 

a) antecipação e reconhecimento dos riscos; (109.010-0 / I1) 
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; (109.011-9 / I1)  
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; (109.012-7 / I1) 
d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; (109.013-5 / I1) 
e) monitoramento da exposição aos riscos; (109.014-3 / I1) 
f) registro e divulgação dos dados. (109.015-1 / 

9.3.1.1. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou equipe de 
pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. 

9.3.2. A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de 
trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de 
proteção para sua redução ou eliminação. (109.016-0 / I1) 

9.3.3. O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, quando aplicáveis: 

a) a sua identificação; (109.017-8 / I3) 
b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras; (109.018-6 / I3) 
c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho; 
(109.019-4/ I3) 
d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; (109.020-8 / I3) 
e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição; (109.021-6 / I3) 
f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do 
trabalho; (109.022-4 / I3) 
g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica; (109.023-2 
/ I3) 
h) a descrição das medidas de controle já existentes. (109.024-0 / I3) 

9.3.4. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para: 

a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos identificados na etapa de reconhecimento; 
(109.025-9 /I1) 
b) dimensionar a exposição dos trabalhadores; (109.026-7 /I1) 
c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle. (109.027-5 / I1) 

9.3.5. Das medidas de controle. 

9.3.5.1. Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o 
controle dos riscos am 
b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde; (109.029-1 /I1) 

c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos 
limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela 
American Conference of Governmental Industrial Higyenists-ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos 
em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos; 
(109.030-5 / I1) 
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d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na 
saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos. (109.031-3 / I1). 

9.3.5.2. O estudo desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverão obedecer à seguinte 
hierarquia: 

a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde; 
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes prejudiciais à saúde; trabalho; 
c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. 

9.3.5.3. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá er acomp anhada de treinamento dos 
trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais 
limitações de proteção que ofereçam; 9.032-1 / I1) 

9.3.5.4. Quando comprovado pelo empregador ou instituição, a inviabilidade técnica da adoção de medidas 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. 

9.3.5.5. A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as Normas Legais e Administrativas em 
vigor e envolver no mínimo: 

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida, 
considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo 
avaliação do trabalhador usuário; 
b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações 
de proteção que o EPI oferece 
c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a 
conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando a garantir a condições de proteção originalmente 
estabelecidas; 
d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI utilizado 
para os riscos ambientais. 

9.3.5.6. O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de proteção 
implantadas considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no controle médico da saúde previsto na 
NR 7. 

9.3.6. Do nível de ação. 

9.3.6.1. Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações 
preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os 
limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos 
trabalhadores e o controle médico. 

9.3.6.2. Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima 
dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem: 

a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados de acordo com a alínea 
"c" do subitem 9.3.5.1; (109.033-0 / I2) 
b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR 15, Anexo I, item 6. 
(109.034-8 / I2) 

9.3.7. Do monitoramento. 

9.3.7.1. Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle deve ser realizada 
uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando à introdução ou modificação das 
medidas de controle, sempre que necessário. 
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9.3.8. Do registro de dados. 

9.3.8.1. Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a 
constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. (109.035-6 / I1) 

9.3.8.2. Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) anos. (109.036-4 / I1) 

9.3.8.3. O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus 
representantes e para as autoridades competentes. (109.037-2 / I1) 

9.4. Das responsabilidades. 

9.4.1. Do empregador: 

I - estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou 
instituição. 

9.4.2. Dos trabalhadores: 

I - colaborar e participar na implantação e execução do PPRA; 

II - seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA; 

III - informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar risco à saúde 
dos trabalhadores. 

9.5. Da informação. 

9.5.1. Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e 
orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PPRA.(109.038-0 
/ I2) 

9.5.2. Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos 
ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar 
tais riscos e para proteger-se dos mesmos. 

9.6. Das disposições finais. 

9.6.1. Sempre que vários empregadores realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho terão 
o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando à proteção de todos 
os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. (109.039-9 / I2) 

9.6.2. O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais 
presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previsto na NR 5, deverão ser considerados para 
fins de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases. (109.040-2 / I2) 

9.6.3. O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que 
coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de 
imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências. 
(109.041-0 / I2). 
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3. PORTARIA N.º 25, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994 

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 155 e 200, item VI, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com a 
redação dada pela Lei n.º 6514, de 22 de dezembro de 1994; 

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 93.413, de 15 de outubro de 1986, determina que seja executada e 
cumprida a Convenção n.º 148, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre a Proteção dos 
Trabalhadores Contra os Riscos Profissionais Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e à Vibrações no Local 
de Trabalho; 

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 1.254, de 29 de setembro de 1994, determina que seja cumprida a 
Convenção n.º 155, da OIT, sobre Segurança e Saúde do Trabalhadores e o Meio Ambiente do Trabalho. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso XXII, do artigo 7º do Capítulo II, do Título II, da Constituição da República 
de 1988; 

CONSIDERANDO as conclusões do Grupo Técnico de Trabalho instituído para estudar a revisão da Norma 
Regulamentadora n.º 9 - RISCOS AMBIENTAIS, após análise das contribuições recebidas de toda a 
comunidade, objeto da Portaria SSST n.º 11, de 13 de outubro de 1994, publicada no DOU de 14 de outubro de 
1994; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor orientar a adoção de medidas de controle dos Riscos Ambientais 
nos locais de trabalho; 

CONSIDERANDO a necessidade de inclusão da metodologia do Mapa de Riscos, na Norma Regulamentadora 
n.º 5, à luz das posturas dos regimentos sociais, como instrumento de atuação direta nos ambientais de trabalho, 
resolve: 

Art. 1º Aprovar o texto da Norma Regulamentadora n.º 9 - Riscos Ambientais, que passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 2º Incluir na Norma Regulamentadora n.º 5, item 5.16, a alínea "o" com a seguinte redação: 

5.16 A CIPA terá as seguintes atribuições: 

a) elaborar, ouvidos os trabalhadores de todos os setores do estabelecimento e com a colaboração do SESMT, 
quando houver, o MAPA DE RISCOS, com base nas orientações constantes do Anexo IV, devendo o mesmo ser 
refeito a cada gestão da CIPA. 

Parágrafo único. As orientações quanto À elaboração do referido MAPA DE RISCOS, a serem incluídas na NR 5, 
passam a fazer parte da presente Portaria , como ANEXO. 

Art. 3º Incluir na Norma Regulamentadora n.º 16, o item 16.8 com a seguinte redação: 

16.8. Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do empregador. 

Art. 4º Os empregadores terão 180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem às novas exigências introduzidas na 
Norma Regulamentadora n.º 9 e apresentar o PPRA - 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - inicial. 

Art. 5º As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão dirigidos pela Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho, do Ministério do Trabalho. 

Art. 6º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983 
e a Portaria SMSST n.º 5, de 17 de agosto de 1992. 
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JÓFILO MOREIRA LIMA JÚNIOR 

ANEXO Á PORTARIA N.º 25, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994 

ANEXO IV - NR- 5 - MAPA DE RISCOS 

1. O Mapa de Riscos tem como objetivos: 

a) reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no 
trabalho na empresa;  
b) possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como 
estimular sua participação nas atividades de prevenção. 

2. Etapas de elaboração: 

a) conhecer o processo de trabalho no local analisado: 
- os trabalhadores: número, sexo, idade, treinamento profissionais e de segurança e saúde, jornada; 
- os instrumentos e materiais de trabalho; 
- as atividades exercidas; 
- o ambiente. 
b) identificar os riscos existentes no local analisado, conforme a classificação da tabela I; 
c) identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia: 
- medidas de proteção coletiva 
- medidas de organização do trabalho 
- medidas de proteção individual 
- medidas de higiene e conforto: banheiro, lavatórios, vestiários, armários, bebedouro, refeitório, área de lazer. 
d) identificar os indicadores de saúde: 
- queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos; 
- acidentes de trabalho ocorridos; 
- doenças profissionais diagnosticadas; 
e) causas mais freqüentes de ausência ao trabalho. 
f) conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local; 
g) elaborar o Mapa de Riscos, sobre o layout da empresa, incluindo através de círculo: 
h) o grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada na Tabela I; 
i) o número de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve ser anotado dentro do círculo; 
j) a especialização do agente (por exemplo: químico-silica, hexano, ácido clorídrico, ou argonômico- repetividade, 
ritmo excessivo) que deve ser anotada também dentro do círculo; 

- A intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve ser representada por 
tamanhos proporcionalmente diferenciados de círculos. 

- Após discutido e aprovado pela CIPA, o Mapa de Riscos, completo ou setorial, deverá ser afixado em cada 
local analisado, de forma claramente visível e de fácil acesso para os trabalhadores. 

3. No caso das empresas da indústria da construção, o Mapa de Riscos do estabelecimento deverá ser realizado 
por etapa de execução dos serviços, devendo ser revisto sempre que um fato novo e superveniente modificar a 
situação de riscos estabelecida. 
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TABELA I 

CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM GRUPOS, DE ACORDO COM A SUA 
NATUREZA E A PADRONIZAÇÃO DAS CORES CORRESPONDENTES 

GRUPO 1 
VERDE 

GRUPO 2 
VERMELHO 

GRUPO 3 
MARRON 

GRUPO 4  
AMARELO 

GRUPO 5  
AZUL 

Riscos Físicos Riscos Químicos Riscos Biológicos Riscos Ergonômicos Riscos Acidentes 
Ruídos  Poeiras  Vírus  Esforço físico Arranjo físico 

inadequad0 
Vibrações  Fumos  Bactérias Levantamento e transporte 

manual de peso 
Máquinas e 
equipamentos sem 
proteção 

Radiações 
ionizantes 

Névoas Protozoários Exigência de postura 
inadequada 

Controle rígido de 
produtividade 

Ferramentas 
inadequadas ou 
defeituosas 

Radiações não 
ionizantes 

Neblinas Fungos Imposição de ritmos 
excessivos 

Trabalho em turno e noturno 

Iluminação 
inadequada 

Frio Gases parasitas Jornadas de trabalho 
prolongadas 

Monotonia e repetitividade 

Eletricidade 

Probabilidade de 
incêndio ou 
explosão 

Calor Vapores Bacilos Outras situações 
causadoras de stress físico 
e/ou psíquico 

Armazenamento 
inadequado 

Animais 
peçonhentos 

Pressão 
anormais  

Substâncias, 
compostas ou 
produtos químicos 
em geral 

  Outras situações 
de risco que 
poderão contribuir 
para a ocorrência 
de acidentes 

 

4.  RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 306, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, 
inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o Art. 

111, inciso I, alínea "b", § 1º do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 593, de 25 de agosto de 2000, 
publicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 6 de dezembro de 2004, considerando 
as atribuições contidas nos Art. 6º , Art. 7º, inciso III e Art. 8º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999; 
considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos contidos na 
Resolução RDC 33, de 25 de fevereiro de 2003, relativos ao gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços 
de saúde - RSS, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente considerando os 
princípios da biossegurança de empregar medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir 
acidentes, preservando a saúde pública e o meio ambiente; considerando que os serviços de saúde são os 
responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os RSS por eles gerados, atendendo às normas e exigências 
legais, desde o momento de sua geração até a sua destinação final; considerando que a segregação dos RSS, 
no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes 
ocupacionais dentre outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente; considerando a necessidade de 
disponibilizar informações técnicas aos estabelecimentos de saúde, assim como aos órgãos de vigilância 
sanitária, sobre as técnicas adequadas de manejo dos RSS, seu gerenciamento e fiscalização; Adota a seguinte 
Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 
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Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em Anexo a 
esta Resolução, a ser observado em todo o território nacional, na área pública e privada. 

Art. 2º Compete à Vigilância Sanitária dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com o apoio dos 
Órgãos de Meio Ambiente, de Limpeza Urbana, e da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, divulgar, 
orientar e fiscalizar o cumprimento desta Resolução . 

Art. 3º A vigilância sanitária dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, visando o cumprimento do 
Regulamento Técnico, poderão estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às 
especificidades locais. 

Art. 4º A inobservância do disposto nesta Resolução e seu Regulamento Técnico configura infração sanitária e 
sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal cabíveis. 

Art. 5º Todos os serviços em funcionamento, abrangidos pelo Regulamento Técnico em anexo, têm prazo 
máximo de 180 dias para se adequarem aos requisitos nele contidos. A partir da publicação do Regulamento 
Técnico, os novos serviços e aqueles que pretendam reiniciar suas atividades, devem atender na íntegra as 
exigências nele contidas, previamente ao seu funcionamento. 

Art. 6º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Resolução ANVISA - RDC nº. 33, de 25 de fevereiro de 2003. 

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES 

ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

DIRETRIZES GERAIS 

CAPÍTULO I - HISTÓRICO 

O Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, publicado inicialmente por 
meio da RDC ANVISA nº. 33 de 25 de fevereiro de 2003, submete-se agora a um processo de harmonização das 
normas federais dos Ministérios do Meio Ambiente por meio do Conselho Nacional de Meio Ambiente/CONAMA 
e da Saúde através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA referentes ao gerenciamento de RSS. 

O encerramento dos trabalhos da Câmara Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos do 
CONAMA, originaram a nova proposta técnica de revisão da Resolução CONAMA nº. 283/2001, como resultado 
de mais de 1 ano de discussões no Grupo de Trabalho. Este documento embasou os princípios que conduziram 
à revisão da RDC ANVISA nº. 33/2003, cujo resultado é este Regulamento Técnico harmonizado com os novos 
critérios técnicos estabelecidos . 

CAPÍTULO II - ABRANGÊNCIA 

Este Regulamento aplica-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde-RSS. 

Para efeito deste Regulamento Técnico, definem-se como geradores de RSS todos os serviços relacionados 
com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 
atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e 
farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de 
controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de 
materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; 
serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, que devem seguir as determinações da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e às indústrias de produtos para a saúde, que devem observar as 
condições específicas do seu licenciamento ambiental. 

CAPÍTULO III - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
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O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e 
implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, 
visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 
ambiente. 

O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e 
da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. 

Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado 
nas características dos resíduos gerados e na classificação constante do Apêndice I, estabelecendo as diretrizes 
de manejo dos RSS. 

O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição 
final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas 
etapas. 

1 - MANEJO: O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e 
extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: 

1.1 - SEGREGAÇÃO - Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com 
as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

1.2 - ACONDICIONAMENTO - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que 
evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de 
acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. 

1.2.1 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura e 
vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, 
sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. 

1.2.2 - Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser 
resistente ao tombamento. 

1.2.3 - Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam 
de tampa para vedação. 

1.2.4 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o 
líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. 

1.3 - IDENTIFICAÇÃO - Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos 
nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. 

1.3.1 - A identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta interna e 
externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de armazenamento, em local de fácil 
visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados 
na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco 
específico de cada grupo de resíduos. 

1.3.2 - A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte poderá ser feita por 
adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio dos sacos e 
recipientes. 

1.3.3 - O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com 
rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos 

1.3.4 - O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e 
com discriminação de substância química e frases de risco. 
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1.3.5 - O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor 
magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO. 

1.3.6 - O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com 
rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO 

PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo 

1.4 - TRANSPORTE INTERNO - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 
armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta. 

1.4.1 - O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente definido e em horários 
não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo 
de pessoas ou de atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes 
específicos a cada grupo de resíduos. 

1.4.2 - Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, 
provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem 
identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de acordo com este 
Regulamento Técnico. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. Os recipientes 
com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos 
de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas 
reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

1.5 - ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos 
já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento 
e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. 

Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória 
a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. 

1.5.1- O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de 
geração e o armazenamento externo justifiquem. 

1.5.2 - A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos deve ter pisos e paredes lisas e 
laváveis, sendo o piso ainda resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Deve possuir ponto de iluminação 
artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores, para o posterior traslado até a 
área de armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve estar 
identificada como “SALA DE RESÍDUOS”. 

1.5.3 - A sala para o armazenamento temporário pode ser compartilhada com a sala de utilidades. Neste caso, a 
sala deverá dispor de área exclusiva de no mínimo 2 m2, para armazenar, dois recipientes coletores para 
posterior traslado até a área de armazenamento externo. 

1.5.4 - No armazenamento temporário não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos 
recipientes ali estacionados. 

1.5.5 - Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior a 24 horas de seu 
armazenamento, devem ser conservados sob refrigeração, e quando não for possível, serem submetidos a outro 
método de conservação. 

1.5.6 - O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12235 da ABNT. 

1.6 TRATAMENTO - Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos 
riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou 
de dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro 
estabelecimento, observadas nestes casos, as condições de segurança para o transporte entre o 
estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde 
devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são 
passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 
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1.6.1 - O processo de autoclavação aplicado em laboratórios para redução de carga microbiana de culturas e 
estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando sob a responsabilidade dos 
serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos equipamentos mediante controles químicos e biológicos 
periódicos devidamente registrados. 

1.6.2 - Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na Resolução 
CONAMA nº. 316/2002. 

1.7 - ARMAZENAMENTO EXTERNO - Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa 
de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. 

1.7.1 - No armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali 
estacionados. 

1.8 COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS -Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 
(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 
preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio 
ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

1.8.1 - A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as 
normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 

1.9 - DISPOSIÇÃO FINAL - Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 
obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo com a 
Resolução CONAMA nº.237/97. 

Capítulo IV - RESPONSABILIDADES 

2. Compete aos serviços geradores de RSS: 

2.1. A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, obedecendo a 
critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e 
outras orientações contidas neste Regulamento. 

2.1.1 - Caso o estabelecimento seja composto por mais de um serviço com Alvarás Sanitários individualizados, o 
PGRSS deverá ser único e contemplar todos os serviços existentes, sob a Responsabilidade Técnica do 
estabelecimento. 

2.1.2 - Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental 
competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. 

2.1.3 -Os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação devem encaminhar o PGRSS juntamente com 
o Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância sanitária local, quando da solicitação do alvará sanitário. 

2.2. A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação de 
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, 
quando couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. 

2.2.1 - Quando a formação profissional não abranger os conhecimentos necessários, este poderá ser 
assessorado por equipe de trabalho que detenha as qualificações correspondentes. 

2.2.2 - Os serviços que geram rejeitos radioativos devem contar com profissional devidamente registrado pela 
CNEN nas áreas de atuação correspondentes, conforme a Norma NE 6.01 ou NE 3.03 da CNEN. 

2.2.3 - Os dirigentes ou responsáveis técnicos dos serviços de saúde podem ser responsáveis pelo PGRSS, 
desde que atendam aos requisitos acima descritos. 

2.2.4 - O Responsável Técnico dos serviços de atendimento individualizado pode ser o responsável pela 
elaboração e implantação do PGRSS. 
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2.3 - A designação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS. 

2.4 - Prover a capacitação e o treinamento e de forma continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de 
resíduos, objeto deste Regulamento. 

2.5 - Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços referentes ao tema desta 
Resolução e seu Regulamento Técnico, as exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos 
funcionários das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar nos 
estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e disposição final destes resíduos. 

2.6 - Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença ambiental para o 
tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão 
responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos. 

2.7 - Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da coleta, transporte, tratamento ou disposição 
final dos resíduos de serviços de saúde, documentação que identifique a conformidade com as orientações dos 
órgãos de meio ambiente. 

2.8 - Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou 
compostagem, obedecidos os itens 13.3.2 e 13.3.3 deste Regulamento. Os registros devem ser mantidos até a 
inspeção subseqüente. 

3 - A responsabilidade, por parte dos detentores de registro de produto que gere resíduo classificado no Grupo 
B, de fornecer informações documentadas referentes ao risco inerente do manejo e disposição final do produto 
ou do resíduo. Estas informações devem acompanhar o produto até o gerador do resíduo. 

3.1 - Os detentores de registro de medicamentos devem ainda manter atualizada, junto à Gerência Geral de 
Medicamentos/GGMED/ANVISA, listagem de seus produtos que, em função de seu princípio ativo e forma 
farmacêutica, não oferecem riscos de manejo e disposição final. Devem informar o nome comercial, o princípio 
ativo, a forma farmacêutica e o respectivo registro do produto. Essa listagem ficará disponível no endereço 
eletrônico da ANVISA, para consulta dos geradores de resíduos. 

Capítulo V - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS 

4 - Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
PGRSS; 

4.1. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é o documento que aponta e descreve as 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao 
meio ambiente. 

O PGRSS deve contemplar ainda: 

4.1.1. Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a elaboração, o desenvolvimento e a 
implantação de práticas, de acordo com as normas dos órgãos ambientais e demais critérios estabelecidos neste 
Regulamento. 

4.1.2. Caso possua Instalação Radiativa, o atendimento às disposições contidas na norma CNEN-NE 6.05, de 
acordo com a especificidade do serviço. 

4.1.3. As medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores. 

4.1.4. As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor noserviço, definidos pela Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar-CCIH ou por setor específico. 

4.1.5. O atendimento às orientações e regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito Federal, no que diz 
respeito ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

4.1.6. As ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes. 
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4.1.7. As ações referentes aos processos de prevenção de saúde do trabalhador. 

4.1.8. Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro das informações relativas ao 
monitoramento destes resíduos, de acordo com a periodicidade definida no licenciamento ambiental. Os 
resultados devem ser registrados em documento próprio e mantidos em local seguro durante cinco anos. 

4.1.9 - O desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação abrangendo todos os setores 
geradores de RSS, os setores de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar CCIH, 
Comissões Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho 

- SESMT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, em consonância com o item 18 deste 
Regulamento e com as legislações de saúde, ambiental e de normas da CNEN, vigentes. 

4.2 - Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando; 

4.2.1 - O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de indicadores claros, 
objetivos, auto-explicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do PGRSS implantado. 

4.2.2 - A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando-se em conta, no mínimo, os seguintes 
indicadores: 

• Taxa de acidentes com resíduo pérfurocortante 
• Variação da geração de resíduos 
• Variação da proporção de resíduos do Grupo A 
• Variação da proporção de resíduos do Grupo B 
• Variação da proporção de resíduos do Grupo D 
• Variação da proporção de resíduos do Grupo E 
• Variação do percentual de reciclagem 

4.2.3 - Os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação do PGRSS e posteriormente com 
freqüência anual. 

4.2.4 - A ANVISA publicará regulamento orientador para a construção dos indicadores mencionados no item 
4.2.2. 

CAPÍTULO VI - MANEJO DE RSS 

Para fins de aplicabilidade deste Regulamento, o manejo dos RSS nas fases de Acondicionamento, 
Identificação, Armazenamento Temporário e Destinação Final, será tratado segundo a classificação dos resíduos 
constante do Apêndice I 

5 - GRUPO A1 

5.1 - culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 
hemoderivados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; 
resíduos de laboratórios de manipulação genética. Estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem 
tratamento prévio. 

5.1.1 - Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o processo de tratamento a ser 
utilizado. 

5.1.2 - Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser 
validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com 
Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV). 

5.1.3 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma: 

5.1.3.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados conforme o item 1.2 , 
em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 
vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 
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5.1.3.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo 
D. 

5.2 - Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microorganismos vivos ou atenuados, incluindo 
frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do 
produto, agulhas e seringas. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final. 

5.2.1 - Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser 
validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com 
Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV). 

5.2.2 - Os resíduos provenientes de campanha de vacinação e atividade de vacinação em serviço público de 
saúde, quando não puderem ser submetidos ao tratamento em seu local de geração, devem ser recolhidos e 
devolvidos às Secretarias de Saúde responsáveis pela distribuição, em recipiente rígido, resistente à punctura, 
ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificado, de forma a garantir o transporte seguro até a 
unidade de tratamento. 

5.2.3 - Os demais serviços devem tratar estes resíduos conforme o item 5.2.1 em seu local de geração. 

5.2.4 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma: 

5.2.4.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados conforme o item 1.2 , 
em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 
vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

5.2.4.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo 
D. 

5.3 - Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4 (Apêndice II), microrganismos com relevância 
epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. Devem ser submetidos a tratamento antes da 
disposição final. 

5.3.1 - A manipulação em ambiente laboratorial de pesquisa, ensino ou assistência deve seguir as orientações 
contidas na publicação do Ministério da Saúde - Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material 
Biológico, correspondente aos respectivos microrganismos. 

5.3.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que devem ser substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

5.3.3 - Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser 
validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com 
Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice V). 

5.3.4 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma: 

5.3.4.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados conforme o item 1.2, 
em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 
vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

5.3.4.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo 
D. 

5.4 - Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 
conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras 
de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Devem ser submetidos a tratamento 
antes da disposição final. 
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5.4.1 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2 , em saco vermelho, que devem ser substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

5.4.2 - Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser 
validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com 
Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV) e que desestruture as suas características físicas, de modo a se 
tornarem irreconhecíveis. 

5.4.3 - Após o tratamento, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo D. 

5.4.4 - Caso o tratamento previsto no item 5.4.2 venha a ser realizado fora da unidade geradora, o 
acondicionamento para transporte deve ser em recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento, 
com tampa provida de controle de fechamento e devidamente identificado, conforme item 1.3.3, de forma a 
garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento. 

5.4.5 - As bolsas de hemocomponentes contaminadas poderão ter a sua utilização autorizada para finalidades 
específicas tais como ensaios de proficiência e confecção de produtos para diagnóstico de uso in vitro, de acordo 
com Regulamento Técnico a ser elaborado pela ANVISA. Caso não seja possível a utilização acima, devem ser 
submetidas a processo de tratamento conforme definido no item 5.4.2. 

5.4.6 - As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, podem ser descartadas 
diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas 
pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. 

6 - GRUPO A2 

6.1 - Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos 
de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, 
que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. Devem ser submetidos 
a tratamento antes da disposição final. 

6.1.1 - Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o processo de tratamento a ser 
utilizado. Quando houver necessidade de fracionamento, em função do porte do animal, a autorização do órgão 
de saúde competente deve obrigatoriamente constar do PGRSS. 

6.1.2 - Resíduos contendo microrganismos com alto risco de transmissibilidade e alto potencial de letalidade 
(Classe de risco 4) devem ser submetidos, no local de geração, a processo físico ou outros processos que 
vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento 
compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV) e posteriormente encaminhados para tratamento 
térmico por incineração. 

6.1.3 - Os resíduos não enquadrados no item 6.1.2 devem ser tratados utilizando-se processo físico ou outros 
processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em 
equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV). O tratamento pode ser realizado 
fora do local de geração, mas os resíduos não podem ser encaminhados para tratamento em local externo ao 
serviço. 

6.1.4 - Após o tratamento dos resíduos do item 6.1.3, estes podem ser encaminhados para aterro sanitário 
licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de RSS, ou sepultamento em cemitério de 
animais. 

6.1.5 - Quando encaminhados para disposição final em aterro sanitário licenciado, devem ser acondicionados 
conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua 
capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3 e a inscrição de “PEÇAS 
ANATÔMICAS DE ANIMAIS”. 

7 - GRUPO A3 

7.1 - Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor 
que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não 
tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares. 
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7.1.1 - Após o registro no local de geração, devem ser encaminhados para: 

I - Sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do 
Distrito Federal ou; 

II - Tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento devidamente licenciado para esse fim. 

7.1.2 - Se forem encaminhados para sistema de tratamento, devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em 
saco vermelho, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a 
cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3 e a inscrição “PEÇAS ANATÔMICAS”. 

7.1.3 - O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal pode aprovar outros processos 
alternativos de destinação. 

8 - GRUPO A4 

8.1 - Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 
membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras 
de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não 
contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância 
epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 
contaminação com príons; tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de 
cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e 
outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação 
diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações; cadáveres de 
animais provenientes de serviços de assistência; Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-
transfusão. 

8.1.1 - Estes resíduos podem ser dispostos, sem tratamento prévio, em local devidamente licenciado para 
disposição final de RSS. 

8.1.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos 
quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 

1.3.3. 

9 - GRUPO A5 

9.1 - Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais 
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

9.1.1 - Devem sempre ser encaminhados a sistema de incineração, de acordo com o definido na RDC ANVISA 

nº 305/2002. 

9.1.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que devem ser substituídos após 
cada procedimento e identificados conforme item 1.3.3. Devem ser utilizados dois sacos como barreira de 
proteção, com preenchimento somente até 2/3 de sua capacidade, sendo proibido o seu esvaziamento ou 
reaproveitamento. 

10 - Os resíduos do Grupo A, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser acondicionados e  
recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este 
Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

11 - GRUPO B 

11.1 - As características dos riscos destas substâncias são as contidas na Ficha de Informações de Segurança 
de Produtos Químicos - FISPQ, conforme NBR 14725 da ABNT e Decreto/PR 2657/98. 
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11.1.1 - A FISPQ não se aplica aos produtos farmacêuticos e cosméticos. 

11.2 - Resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, quando não forem submetidos a 
processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final 
específicos. 

11.2.1 - Resíduos químicos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em aterro de resíduos 
perigosos - Classe I. 

11.2.2 - Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a tratamento específico, sendo vedado o 
seu encaminhamento para disposição final em aterros. 

11.2.3 - Os resíduos de substâncias químicas constantes do Apêndice VI, quando não fizerem parte de mistura 
química, devem ser obrigatoriamente segregados e acondicionados de forma isolada  

11.3 - Devem ser acondicionados observadas as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si 
(Apêndice V), assim como de cada resíduo com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química 
entre os componentes do resíduo e da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade 
de que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo. 

11.3.1 - Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de PEAD, deverá ser observada a 
compatibilidade constante do Apêndice VII. 

11.4- Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser acondicionados em recipientes 
individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química do resíduo com os materiais das 
embalagens de forma a evitar reação química entre os componentes do resíduo e da embalagem, 
enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o material da embalagem seja permeável 
aos componentes do resíduo. 

11.5 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o 
líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificados 
de acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento Técnico. 

11.6 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para cada 
tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico, e 
identificados de acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento Técnico. 

11.7- As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser fisicamente descaracterizadas e 
acondicionadas como Resíduo do Grupo D, podendo ser encaminhadas para processo de reciclagem. 

11.8- As embalagens e materiais contaminados por substâncias caracterizadas no item 11.2 deste Regulamento 
devem ser tratados da mesma forma que a substância que as contaminou. 

11.9 - Os resíduos gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser acondicionados, identificados e 
recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este 
Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

11.10 - As excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos podem ser eliminadas no esgoto, 
desde que haja Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde se encontra o serviço. Caso não exista 
tratamento de esgoto, devem ser submetidas a tratamento prévio no próprio estabelecimento. 

11.11 - Resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços 
assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos, devem ter seu 
manuseio conforme o item 11.2. 

11.12 - Os resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sujeitos a controle especial, especificados na 
Portaria MS 344/98 e suas atualizações devem atender à legislação sanitária em vigor. 

11.13 - Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de neutralização para 
alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, 
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desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de 
saneamento competentes. 

11.14- Os fixadores usados em radiologia podem ser submetidos a processo de recuperação da prata ou então 
serem submetidos ao constante do item 11.16. 

11.15 - O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio 
(Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com a Resolução CONAMA nº. 257/1999. 

11.16- Os demais resíduos sólidos contendo metais pesados podem ser encaminhados a Aterro de Resíduos 
Perigosos-Classe I ou serem submetidos a tratamento de acordo com as orientações do órgão local de meio 
ambiente, em instalações licenciadas para este fim. Os resíduos líquidos deste grupo devem seguir orientações 
específicas dos órgãos ambientais locais. 

11.17 - Os resíduos contendo Mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em recipientes sob selo d’água e 
encaminhados para recuperação. 

11.18 - Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente 

11.18.1 - Não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos a processo de reutilização, recuperação ou 
reciclagem. 

11.18.2 - Resíduos no estado sólido, quando não submetidos à reutilização, recuperação ou reciclagem, devem 
ser encaminhados para sistemas de disposição final licenciados. 

11.18.3 - Resíduos no estado líquido podem ser lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, 
desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos 
hídricos e de saneamento competentes. 

11.19 - Os resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio ativo e forma 
farmacêutica, não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente, conforme definido no item 3.1, quando 
descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou 
apreendidos, devem atender ao disposto no item 11.18. 

11.20 - Os resíduos de produtos cosméticos, quando descartados por farmácias, drogarias e distribuidores ou 
quando apreendidos, devem ter seu manuseio conforme o item 11.2 ou 11.18, de acordo com a substância 
química de maior risco e concentração existente em sua composição, independente da forma farmacêutica. 

11.21- Os resíduos químicos dos equipamentos automáticos de laboratórios clínicos e dos reagentes de 
laboratórios clínicos, quando misturados, devem ser avaliados pelo maior risco ou conforme as instruções 
contidas na FISPQ e tratados conforme o item 11.2 ou 11.18. 

12 - GRUPO C 

12.1 - Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com a natureza física do material e do 
radionuclídeo presente, e o tempo necessário para atingir o limite de eliminação, em conformidade com a norma 

NE - 6.05 da CNEN. Os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o 
tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite de eliminação. 

12.1.1 - Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, forrados 
internamente com saco plástico resistente e identificados conforme o item 12.2 deste Regulamento. 

12.1.2 - Os rejeitos radioativos líquidos devem ser acondicionados em frascos de até dois litros ou em bombonas 
de material compatível com o líquido armazenado, sempre que possível de plástico, resistentes, rígidos e 
estanques, com tampa rosqueada, vedante, acomodados em bandejas de material inquebrável e com 
profundidade suficiente para conter, com a devida margem de segurança, o volume total do rejeito, e 
identificados conforme o item 10.2 deste Regulamento. 

12.1.3 - Os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos, devem ser descartados 
separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos, com 
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tampa, devidamente identificados, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu 
reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, sendo proibido 
reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente. 

12.2 - IDENTIFICAÇÃO: 

12.2.1 - O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor 
magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO, 
indicando o principal risco que apresenta aquele material, além de informações sobre o conteúdo, nome do 
elemento radioativo, tempo de decaimento, data de geração, nome da unidade geradora, conforme norma da 
CNEN NE 6.05 e outras que a CNEN determinar. 

12.2.2 - Os recipientes para os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeo devem receber a 
inscrição de “’PERFUROCORTANTE” e a inscrição REJEITO RADIOATIVO, e demais informações exigidas. 

12.2.3 - Após o decaimento do elemento radioativo a níveis do limite de eliminação estabelecidos pela norma 
CNEN NE 6.05, o rótulo de REJEITO RADIOATIVO deve ser retirado e substituído por outro rótulo, de acordo 
com o Grupo do resíduo em que se enquadrar. 

12.2.4 - O recipiente com rodas de transporte interno de rejeitos radioativos, além das especificações contidas no 
item 1.3 deste Regulamento, deve ser provido de recipiente com sistema de blindagem com tampa para 
acomodação de sacos de rejeitos radioativos, devendo ser monitorado a cada operação de transporte e ser 
submetido à descontaminação, quando necessário. Independente de seu volume, não poderá possuir válvula de 
drenagem no fundo. Deve conter identificação com inscrição, símbolo e cor compatíveis com o resíduo do Grupo 
C. 

12.3 - TRATAMENTO: 

12.3.1 - O tratamento dispensado aos rejeitos do Grupo C - Rejeitos Radioativos é o armazenamento, em 
condições adequadas, para o decaimento do elemento radioativo. O objetivo do armazenamento para 
decaimento é manter o radionuclídeo sob controle até que sua atividade atinja níveis que permitam liberá-lo 
como resíduo não radioativo. Este armazenamento poderá ser realizado na própria sala de manipulação ou em 
sala específica, identificada como sala de decaimento. A escolha do local de armazenamento, considerando as 
meia-vidas, as atividades dos elementos radioativos e o volume de rejeito gerado, deverá estar definida no Plano 
de Radioproteção da Instalação, em conformidade com a norma NE - 6.05 da CNEN. Para serviços com 
atividade em Medicina Nuclear, observar ainda a norma NE - 3.05 da CNEN. 

12.3.2 - Os resíduos do Grupo A de fácil putrefação, contaminados com radionuclídeos, depois de atendido os 
respectivos itens de acondicionamento e identificação de rejeito radioativo, devem observar as condições de 
conservação mencionadas no item 1.5.5, durante o período de decaimento do elemento radioativo. 

12.3.3 - O tratamento preliminar das excretas de seres humanos e de animais submetidos à terapia ou a 
experimentos com radioisótopos deve ser feito de acordo com os procedimentos constantes no Plano de 
Radioproteção. 

12.3.4 - As sobras de alimentos provenientes de pacientes submetidos à terapia com Iodo 131, depois de 
atendidos os respectivos itens de acondicionamento e identificação de rejeito radioativo, devem observar as 
condições de conservação mencionadas no item 1.5.5 durante o período de decaimento do elemento radioativo. 

Alternativamente, poderá ser adotada a metodologia de trituração destes alimentos na sala de decaimento, com 
direcionamento para o sistema de esgotos, desde que haja Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde 
se encontra a unidade. 

12.3.5 - O tratamento para decaimento deverá prever mecanismo de blindagem de maneira a garantir que a 
exposição ocupacional esteja de acordo com os limites estabelecidos na norma NE-3.01 da CNEN. Quando o 
tratamento for realizado na área de manipulação, devem ser utilizados recipientes blindados individualizados. 

Quando feito em sala de decaimento, esta deve possuir paredes blindadas ou os rejeitos radioativos devem estar 
acondicionados em recipientes individualizados com blindagem. 

12.3.6 - Para serviços que realizem atividades de Medicina Nuclear e possuam mais de 3 equipamentos de 
diagnóstico ou pelo menos 1 quarto terapêutico, o armazenamento para decaimento será feito em uma sala de 
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decaimento de rejeitos radioativos com no mínimo 4 m², com os rejeitos acondicionados de acordo com o 
estabelecido no item 12.1 deste Regulamento. 

12.3.7 - A sala de decaimento de rejeitos radioativos deve ter o seu acesso controlado. Deve estar sinalizada 
com o símbolo internacional de presença de radiação ionizante e de área de acesso restrito, dispondo de meios 
para garantir condições de segurança contra ação de eventos induzidos por fenômenos naturais e estar de 
acordo com o Plano de Radioproteção aprovado pela CNEN para a instalação. 

12.3.8 - O limite de eliminação para rejeitos radioativos sólidos é de 75 Bq/g, para qualquer radionuclídeo, 
conforme estabelecido na norma NE 6.05 da CNEN. Na impossibilidade de comprovar-se a obediência a este 
limite, recomenda-se aguardar o decaimento do radionuclídeo até níveis comparáveis à radiação de fundo. 

12.3.9 - A eliminação de rejeitos radioativos líquidos no sistema de esgoto deve ser realizada em quantidades 
absolutas e concentrações inferiores às especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, devendo esses valores se 
parte integrante do plano de gerenciamento. 

12.3.10 - A eliminação de rejeitos radioativos gasosos na atmosfera deve ser realizada em concentrações 
inferiores às especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, mediante prévia autorização da CNEN. 

12.3.11 - O transporte externo de rejeitos radioativos, quando necessário, deve seguir orientação prévia 
específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear/CNEN. 

13 - GRUPO D 

13.1 - ACONDICIONAMENTO 

13.1.1 - Devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana, 
utilizando-se sacos impermeáveis, contidos em recipientes e receber identificação conforme o item 13.2 deste 
Regulamento. 

13.1.2 - Os cadáveres de animais podem ter acondicionamento e transporte diferenciados, de acordo com o 
porte do animal, desde que submetidos à aprovação pelo órgão de limpeza urbana, responsável pela coleta, 
transporte e disposição final deste tipo de resíduo. 

13.2 - IDENTIFICAÇÃO : 

13.2.1 - Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação deve ser feita nos 
recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando código de cores e suas correspondentes nomeações, 
baseadas na Resolução CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material reciclável : 

I - azul - PAPÉIS 
II- amarelo - METAIS 
III - verde - VIDROS 
IV - vermelho - PLÁSTICOS 
V - marrom - RESÍDUOS ORGÂNICOS 

13.2.2 - Para os demais resíduos do Grupo D deve ser utilizada a cor cinza nos recipientes. 

13.2.3 - Caso não exista processo de segregação para reciclagem, não existe exigência para a padronização de 
cor destes recipientes. 

13.2.3 - São admissíveis outras formas de segregação, acondicionamento e identificação dos recipientes destes 
resíduos para fins de reciclagem, de acordo com as características específicas das rotinas de cada serviço, 
devendo estar contempladas no PGRSS 

13.3 - TRATAMENTO 

13.3.1- Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas de estabelecimento de saúde devem 
ser tratados antes do lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de esgoto, sempre que não houver 
sistema de tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está localizado o serviço, conforme definido na 
RDC ANVISA nº. 50/2002. 
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13.3.2 - Os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de alimento e de pré- 
preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios e de outros que não tenham mantido contato com 
secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de compostagem. 

13.3.3 - Os restos e sobras de alimentos citados no item 13.3.2 só podem ser utilizados para fins de ração 
animal, se forem submetidos ao processo de tratamento que garanta a inocuidade do composto, devidamente 
avaliado e comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do Município, Estado ou do 
Distrito Federal. 

14 - GRUPO E 

14.1 - Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, 
imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 
13853/97 da ABNT, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu 
reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando 
descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente. 

14.2 - O volume dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária deste tipo de 
resíduo. 

14.3 - Os recipientes mencionados no item 14.1 devem ser descartados quando o preenchimento atingir 2/3 de 
sua capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 5 (cinco) cm de distância da boca do recipiente, sendo 
proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. 

14.4 - Os resíduos do Grupo E, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser acondicionados e 
recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este 
Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

14.5 - Os recipientes devem estar identificados de acordo com o item 1.3.6, com símbolo internacional de risco 
biológico, acrescido da inscrição de “PERFUROCORTANTE” e os riscos adicionais, químico ou radiológico. 

14.6- O armazenamento temporário, o transporte interno e o armazenamento externo destes resíduos podem ser 
feitos nos mesmos recipientes utilizados para o Grupo A. 

14.7 - TRATAMENTO 

14.7.1 - Os resíduos perfurocortantes contaminados com agente biológico Classe de Risco 4, microrganismos 
com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido, devem ser submetidos 
a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de 
redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana 
(Apêndice IV). 

14.7.2 - Dependendo da concentração e volume residual de contaminação por substâncias químicas perigosas, 
estes resíduos devem ser submetidos ao mesmo tratamento dado à substância contaminante. 

14.7.3 - Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao mesmo tempo de decaimento 
do material que o contaminou, conforme orientações constantes do item 12.3. 

14.7.4 - As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência à saúde, inclusive as usadas na coleta 
laboratorial de amostra de paciente e os demais resíduos perfurocortantes não necessitam de tratamento. 

As etapas seguintes do manejo dos RSS serão abordadas por processo, por abrangerem mais de um tipo de 
resíduo em sua especificação, e devem estar em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 283/2001 

15 - ARMAZENAMENTO EXTERNO 

15.1 - O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deve ser construído em ambiente 
exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo, no mínimo, 01 ambiente separado para atender o 
armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo A juntamente com o Grupo E e 01 ambiente para o Grupo 
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D. O abrigo deve ser identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, ter fácil acesso para 
os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Os recipientes de transporte interno não podem 
transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso ao abrigo de resíduos. 

15.2 - O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com 
capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. O 
piso deve ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O fechamento deve ser 
constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, 
de dimensão equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela de proteção contra insetos. 

15.3- O abrigo referido no item 15.2 deste Regulamento deve ter porta provida de tela de proteção contra 
roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa, pontos de 
iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede de 
esgoto do estabelecimento e ralo sifonado com tampa que permita a sua vedação. 

15.4- Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados em local exclusivo com dimensionamento 
compatível com as características quantitativas e qualitativas dos resíduos gerados. 

15.5 - O abrigo de resíduos do Grupo B, quando necessário, deve ser projetado e construído em alvenaria, 
fechado, dotado apenas de aberturas para ventilação adequada, com tela de proteção contra insetos. Ter piso e 
paredes revestidos internamente de material resistente, impermeável e lavável, com acabamento liso. O piso 
deve ser inclinado, com caimento indicando para as canaletas. Deve possuir sistema de drenagem com ralo 
sifonado provido de tampa que permita a sua vedação. Possuir porta dotada de proteção inferior para impedir o 
acesso de vetores e roedores. 

15.6 - O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar identificado, em local de fácil visualização, com sinalização de 
segurança-RESÍDUOS QUÍMICOS, com símbolo baseado na norma NBR 7500 da ABNT. 

15.7 - O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as orientações contidas na norma NBR 
12.235 da ABNT. 

15.8- O abrigo de resíduos deve possuir área específica de higienização para limpeza e desinfecção simultânea 
dos recipientes coletores e demais equipamentos utilizados no manejo de RSS. A área deve possuir cobertura, 
dimensões compatíveis com os equipamentos que serão submetidos à limpeza e higienização, piso e paredes 
lisos, impermeáveis, laváveis, ser provida de pontos de iluminação e tomada elétrica, ponto de água, 
preferencialmente quente e sob pressão, canaletas de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede 
de esgotos do estabelecimento e ralo sifonado provido de tampa que permita a sua vedação. 

15.9 - O trajeto para o traslado de resíduos desde a geração até o armazenamento externo deve permitir livre 
acesso dos recipientes coletores de resíduos, possuir piso com revestimento resistente à abrasão, superfície 
plana, regular, antiderrapante e rampa, quando necessária, com inclinação de acordo com a RDC ANVISA nº. 
50/2002. 

15.10 - O estabelecimento gerador de RSS cuja geração semanal de resíduos não exceda a 700 L e a diária não 
exceda a 150 L, pode optar pela instalação de um abrigo reduzido exclusivo, com as seguintes características: 

• Ser construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas teladas para ventilação, restrita a duas 
aberturas de 10X20 cm cada uma delas, uma a 20 cm do piso e a outra a 20 cm do teto, abrindo para a área 
externa. A critério da autoridade sanitária, estas aberturas podem dar para áreas internas da edificação; 

• Piso, paredes, porta e teto de material liso, impermeável e lavável. Caimento de piso para ao lado oposto ao da 
abertura com instalação de ralo sifonado ligado à instalação de esgoto sanitário do serviço. 

• Identificação na porta com o símbolo de acordo com o tipo de resíduo armazenado; 

• Ter localização tal que não abra diretamente para a área de permanência de pessoas e, circulação de público, 
dando-se preferência a locais de fácil acesso à coleta externa e próxima a áreas de guarda de material de 
limpeza ou expurgo. 

CAPÍTULO VII - SEGURANÇA OCUPACIONAL 
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16 - O pessoal envolvido diretamente com os processos de higienização, coleta, transporte, tratamento, e 
armazenamento de resíduos, deve ser submetido a exame médico admissional, periódico, de retorno ao 
trabalho, de mudança de função e demissional, conforme estabelecido no PCMSO da Portaria 3214 do MTE ou 
em legislação específica para o serviço público 

16.1 - Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização-PNI, 
devendo ser obedecido o calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento. 

16.2 - Os trabalhadores imunizados devem realizar controle laboratorial sorológico para avaliação da resposta 
imunológica.. 

17 - Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados de acordo com as Normas Reguladoras 
NRs do Ministério do Trabalho e Emprego . 

18 - O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião de sua 
admissão e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua 
responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes. 

18.1- A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de equipamentos de proteção individual 
uniforme, luvas, avental impermeável, máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem 
como a necessidade de mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação. 

19 - Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou não estejam 
diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema adotado para o 
gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, reconhecer os símbolos, expressões, padrões de 
cores adotados, conhecer a localização dos abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa 
integração ao PGRSS. 

20 - Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação continuada, independente do 
vínculo empregatício existente, que deve contemplar dentre outros temas: 

• - Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais; 
• - Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância sanitária relativas aos RSS; 
• - Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo; 
• - Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 
• - Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais; 
• - Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 
• - Identificação das classes de resíduos; 
Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 
• - Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e Coletiva-EPC; 
• - Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica); 
• - Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes; 
• -Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos radioativos; 
• - Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações emergenciais; 
• - Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município; 
• - Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química. 

20.1 - Os programas de educação continuada podem ser desenvolvidos sob a forma de consorciamento entre os 
diversos estabelecimentos existentes na localidade. 

21 - Todos os atos normativos mencionados neste Regulamento, quando substituídos ou atualizados por novos 
atos, terão a referência automaticamente atualizada em relação ao ato de origem. 

Apêndice I - Classificação 

GRUPO A - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem 
apresentar risco de infecção. 

A1  

- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 
hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais 
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utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 
genética. 

- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação 
biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação 
ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 
transmissão seja desconhecido. 

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 
conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta. 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes 
do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, 
que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 

- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 
500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não 
tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

A4 

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e 
de pesquisa, entre outros similares. 

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de 
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem 
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se 
torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita 
de contaminação com príons. 

- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia 
plástica que gere este tipo de resíduo. 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos 
corpóreos na forma livre. 

- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de 
estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica. 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos 
de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações. 

- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 

- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes 
da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

GRUPO B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 
imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e 
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distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos 
controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis e reativos). 

GRUPO C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização 
é imprópria ou não prevista. 

- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de 
laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05. 

GRUPO D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

- papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de 
paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não 
classificados como A1; 
- sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 
- resto alimentar de refeitório; 
- resíduos provenientes das áreas administrativas; 
- resíduos de varrição, flores, podas e jardins 
- resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde 

GRUPO E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 
ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 
micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, 
tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

APÊNDICE II - Classificação de Agentes Etiológicos Humanos e Animais - Instrução normativa CTNBio nº 7 de 
06/06/1997 e Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material Biológico - Ministério da Saúde - 
2004 

CLASSE DE RISCO 4 

BACTÉRIAS  Nenhum 
FUNGOS  Nenhum 
PARASITAS  Nenhum 
VÍRUS E 

MICOPLASMAS 

Agentes da Febre Hemorrágica (Criméia-Congo, Lassa, Junin, Machupo, Sabiá, Guanarito 
e outros ainda não identificados 
Encefalites transmitidas por carrapatos (inclui o vírus da Encefalite primavera-verão 
Russa, Vírus da Doença de Kyasanur, Febre Hemorrágica de Omsk e vírus da Encefalite 
da Europa Central). 
Herpesvírus simiae (Monkey B vírus) 
Mycoplasma agalactiae (caprina) 
Mycoplasma mycoides (pleuropneumonia contagiosa bovina) 
Peste eqüina africana 
Peste suína africana 
Varíola caprina 
Varíola de camelo 
Vírus da dermatite nodular contagiosa 
Vírus da doença de Nairobi (caprina) 
Vírus da doença de Teschen 
Vírus da doença de Wesselsbron 
Vírus da doença hemorrágica de coelhos 
Vírus da doença vesicular suína 
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Vírus da enterite viral dos patos, gansos e cisnes 
Vírus da febre aftosa (todos os tipos) 
Vírus da febre catarral maligna 
Vírus da febre efêmera de bovinos 
Vírus da febre infecciosa petequial bovina 
Vírus da hepatite viral do pato 
Vírus da louping III 
Vírus da lumpy skin 
Vírus da peste aviária 
Vírus da peste bovina 
Virus da peste dos pequenos ruminantes 
Vírus da peste suína clássica (amostra selvagem) 
Vírus de Marburg 
Vírus de Akabane 
Vírus do exantema vesicular 
Vírus Ebola 

OBS : Os microorganismos emergentes que venham a ser identificados deverão ser classificados neste nível até 
que os estudos estejam concluídos. 

 

APÊNDICE III - Quadro resumo das Normas de Biossegurança para o Nível Classe de Risco 4 – 

Agentes Praticas Equip. Segurança 
barreiras primárias 

Instalações barreiras 
secundárias 

- Agentes exóticos ou 
perigosos que impõem 
um alto risco de 
doenças que 
ameaçam a vida; 

- Práticas padrões de 
microbiologia 
- Acesso controlado  
Avisos de risco biológico 
- Precauções com Objetos 
perfurantes 

Todos os 
procedimentos 
conduzidos em 
Cabines de Classe III 
ou Classe I ou II, 
juntamente com 
macacão de pressão 
positiva com 
suprimento de ar 

Edifício separado ou área 
isolada 
- Porta de acesso dupla com 
fechamento automático 
- Ar de exaustão não 
recirculante 
Fluxo de ar negativo dentro 
do laboratório  
- Sistema de abastecimento e 
escape, a vácuo, e de 
descontaminação. 

infecções laboratoriais 
transmitidas via 
aerossol ou 
relacionadas a agentes 
com risco 
desconhecido de 
transmissão 

Manual de Biossegurança 
que defina qualquer 
descontaminação de dejetos 
ou normas de vigilância 
médica 
 – Descontaminação de odor 
do resíduo 
 – Descontaminação da 
roupa usada no laboratório 
antes de ser lavada 
- Amostra sorológica - 
Mudança de roupa antes de 
entrar  
- Banho de ducha na saída 
- Todo material 
descontaminado na saída 
das instalações 

  

Fonte : Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia - CDC-NIH 4ª edição-1999 

APÊNDICE IV - NÍVEIS DE INATIVAÇÃO MICROBIANA 

Nível I   Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos com redução igual ou maior 
que 6Log10 

Nível II  Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e 
micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10 

Nível III  Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e 
micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e inativação de esporos do B. 
stearothermophilus ou de esporos do B. subtilis com redução igual ou maior que 4Log10. 
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Nível IV Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e 
micobactérias, e inativação de esporos do B. stearothermophilus com redução igual ou maior 
que 4Log10. 

Fonte : Technical Assistance Manual: State Regulatory Oversight of Medical Waste Treatment Technologies 
State and Territorial Association on Alternate Treatment Technologies - abril de 1994 

APÊNDICE V - Tabela de Incompatibilidade das principais substâncias utilizadas em Serviços de Saúde 

Substância  Incompatível com 
Acetileno  Cloro, Bromo,Flúor, Cobre, Prata, Mercúrio 
Ácido acético  Ácido crômico, Ácido perclórico, , peróxidos, permanganatos, Ácido nítrico, etilenoglicol 
Acetona  Misturas de Ácidos sulfúrico e nítrico concentrados, Peróxido de hidrogênio. 
Ácido crômico  Ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, turpentine, álcool, outros líquidos inflamáveis 
Ácido hidrociânico  Ácido nítrico, álcalis 
Ácido fluorídrico 
anidro, fluoreto de 
hidrogênio 

Amônia (aquosa ou anidra) 

Àcido nítrico 
concentrado  

Ácido cianídrico, anilinas, Óxidos de cromo VI, Sulfeto de hidrogênio, líquidos e gases 
combustíveis, ácido acético, ácido crômico. 

Ácido oxálico  Prata e Mercúrio 
Ácido perclórico  Anidrido acético, álcoois, Bismuto e suas ligas, papel, madeira 
Ácido sulfúrico   Cloratos, percloratos, permanganatos e água 
Alquil alumínio Água 
Amônia anidra  Amônia anidra  
Anidrido acético  Compostos contendo hidroxil tais como etilenoglicol, Ácido perclórico 
Anilina  Ácido nítrico, Peróxido de hidrogênio 
Azida sódica  Chumbo, Cobre e outros metais 
Bromo e Cloro  Benzeno, Hidróxido de amônio, benzina de petróleo, Hidrogênio, acetileno, etano, 

propano, butadienos, pós-metálicos. 
Carvão ativo  Dicromatos, permanganatos, Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, Hipoclorito de sódio 
Cloro  Amônia, acetileno, butadieno, butano, outros gases de petróleo, Hidrogênio, Carbeto de 

sódio, turpentine, benzeno, metais finamente divididos, benzinas e outras frações do 
petróleo. 

Cianetos  Ácidos e álcalis 
Cloratos, percloratos, 
clorato de potássio 

Sais de amônio, ácidos, metais em pó, matérias orgânicas particuladas, substâncias 
combustíveis 

Cobre metálico  Acetileno, Peróxido de hidrogênio, azidas 
Dióxido de cloro  Amônia, metano, Fósforo, Sulfeto de hidrogênio 
Flúor  Isolado de tudo 
Fósforo  Enxofre, compostos oxigenados, cloratos, percloratos, nitratos, permanganatos 
Halogênios (Flúor, 
Cloro, Bromo e Iodo) 

Amoníaco, acetileno e hidrocarbonetos 

Hidrazida  Peróxido de hidrogênio, ácido nítrico e outros oxidantes 
Hidrocarbonetos 
(butano, propano, 
tolueno) 

Ácido crômico, flúor, cloro, bromo, peróxidos 

Iodo  Acetileno, Hidróxido de amônio, Hidrogênio 
Líquidos inflamáveis Ácido nítrico, Nitrato de amônio, Óxido de cromo VI, peróxidos, Flúor, Cloro, Bromo, 

Hidrogênio 
Mercúrio  Acetileno, Ácido fulmínico, amônia. 
Metais alcalinos  Dióxido de carbono, Tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos clorados 
Nitrato de amônio Ácidos, pós-metálicos, líquidos inflamáveis, cloretos, Enxofre, compostos orgânicos em 

pó. 
Nitrato de sódio  Nitrato de amônio e outros sais de amônio 
Óxido de cálcio  Água 
Óxido de cromo VI  Ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos inflamáveis, naftaleno, 
Oxigênio  Óleos, graxas, Hidrogênio, líquidos, sólidos e gases inflamáveis 
Perclorato de 
potássio  

Ácidos 

Permanganato 
depotássio 

Glicerina, etilenoglicol, Ácido sulfúrico 

Peróxido de 
hidrogênio  

Cobre, Cromo, Ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis 

Peróxido de sódio Ácido acético, Anidrido acético, benzaldeído, etanol, metanol, etilenoglicol, Acetatos de 
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metila e etila, furfural 
Prata e sais de Prata  Acetileno, Ácido tartárico, Ácido oxálico, compostos de amônio. 
Sódio  Dióxido de carbono, Tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos clorados 
Sulfeto de hidrogênio  Ácido nítrico fumegante, gases oxidantes 
Fonte: Manual de Biossegurança - Mario Hiroyuki Hirata;Jorge Mancini Filho 

APÊNDICE VI - Substâncias que devem ser segregadas separadamente: 

Líquidos inflamáveis 
Ácidos; Bases; Oxidantes; Compostos orgânicos não halogenados; Compostos orgânicos halogenados; 
Óleos;Materiais reativos com o ar; Materiais reativos com a água; Mercúrio e compostos de Mercúrio; Brometo 
de etídio; Formalina ou Formaldeído; Mistura sulfocrômica; Resíduo fotográfico; Soluções aquosas; Corrosivas 
Explosivas; Venenos; Carcinogênicas, Mutagênicas e Teratogênicas; Ecotóxicas; Sensíveis ao choque; 
Criogênicas; Asfixiantes; De combustão espontânea; Gases comprimidos; Metais pesados. 

Fonte: Chemical Waste Management Guide. - University of Florida - Division of Environmental Health & Safety 
abril de 2001 

APÊNDICE VII - Lista das principais substâncias utilizadas em serviços de saúde que reagem com embalagens 
de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

Àcido butírico  Dietil benzeno 
Àcido nítrico  Dissulfeto de carbono 
Ácidos concentrados  Éter 
Bromo  Fenol / clorofórmio 
Bromofórmio  Nitrobenzeno 
Álcool benzílico o-diclorobenzeno 
Anilina  Óleo de canela 
Butadieno  Óleo de cedro 
Ciclohexano  p-diclorobenzeno 
Cloreto de etila, forma líquida Percloroetileno 
Cloreto de tionila  solventes bromados & fluorados 
Bromobenzeno  solventes clorados 
Cloreto de Amila  Tolueno 
Cloreto de vinilideno  Tricloroeteno 
Cresol  Xleno 
Fonte: Chemical Waste Management Guide - University of Florida - Division of Environmental Health & Safety 
abril de 2001 

APÊNDICE VIII - GLOSSÁRIO 

AGENTE BIOLÓGICO - Bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias, micoplasmas, prions, parasitas, linhagens 
celulares, outros organismos e toxinas. 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO - ação desenvolvida em estabelecimento onde se realiza o atendimento 
com apenas um profissional de saúde em cada turno de trabalho. (consultório) 

ATERRO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CLASSE I - Técnica de disposição final de resíduos químicos no solo, 
sem causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais e utilizando procedimentos 
específicos de engenharia para o confinamento destes. 

ATERRO SANITÁRIO - Técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, por meio de 
confinamento em camadas cobertas com material inerte, segundo normas específicas, de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os impactos ambientais. 

CADÁVERES DE ANIMAIS : são os animais mortos. Não oferecem risco à saúde humana, à saúde animal ou de 
impactos ambientais por estarem impedidos de disseminar agentes etiológicos de doenças. 

CARCAÇAS DE ANIMAIS : são produtos de retaliação de animais, provenientes de estabelecimentos de 
tratamento de saúde animal, centros de experimentação, de Universidades e unidades de controle de zoonoses 
e outros similares 
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CARROS COLETORES - são os contenedores providos de rodas, destinados à coleta e transporte interno de 
resíduos de serviços de saúde . 

CLASSE DE RISCO 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade): condição de um agente 
biológico que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, representando grande risco a 
quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas 
preventivas e de tratamento para esses agentes. 

CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO - condições e padrões de emissão adotados para o controle de lançamentos 
de efluentes no corpo receptor. 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH - órgão de assessoria à autoridade máxima 
da instituição e de coordenação das ações de controle de infecção hospitalar. 

COMPOSTAGEM - processo de decomposição biológica de fração orgânica biodegradável de resíduos sólidos, 
efetuado por uma população diversificada de organismos em condições controladas de aerobiose e demais 
parâmetros, desenvolvido em duas etapas distintas: uma de degradação ativa e outra de maturação. 

CORPO RECEPTOR - corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente. 

DESTINAÇÃO FINAL- processo decisório no manejo de resíduos que inclui as etapas de tratamento e 
disposição final. 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - dispositivo de uso individual, destinado a proteger a saúde 
e a integridade física do trabalhador, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional ou funcional. 
Estabelecimento: denominação dada a qualquer edificação destinada à realização de atividades de prevenção, 
promoção, recuperação e pesquisa na área da saúde ou que estejam a ela relacionadas. 

FONTE SELADA - fonte radioativa encerrada hermeticamente em uma cápsula, ou ligada totalmente a material 
inativo envolvente, de forma que não possa haver dispersão de substância radioativa em condições normais e 
severas de uso. 

FORMA LIVRE - é a saturação de um líquido em um resíduo que o absorva ou o contenha, de forma que possa 
produzir gotejamento, vazamento ou derramamento espontaneamente ou sob compressão mínima 

HEMODERIVADOS - produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, submetidos a processo de 
industrialização e normatização que lhes conferem qualidade, estabilidade e especificidade. 

INSUMOS FARMACÊUTICOS - Qualquer produto químico, ou material (por exemplo: embalagem) utilizado no 
processo de fabricação de um medicamento, seja na sua formulação, envase ou acondicionamento. 

INSTALAÇÕES RADIATIVAS - estabelecimento onde se produzem, processam, manuseiam, utilizam, 
transportam ou armazenam fontes de radiação, excetuando-se as Instalações Nucleares definidas na norma 

CNEN-NE-1.04 "Licenciamento de Instalações Nucleares" e os veículos transportadores de fontes de radiação. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - atos administrativos pelos quais o órgão de meio ambiente aprova a viabilidade 
do local proposto para uma instalação de tratamento ou destinação final de resíduos, permitindo a sua 
construção e operação, após verificar a viabilidade técnica e o conceito de segurança do projeto. 

LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS - atos administrativos pelos quais a CNEN aprova a 
viabilidade do local proposto para uma instalação radiativa e permite a sua construção e operação, após verificar 
a viabilidade técnica e o conceito de segurança do projeto. 

LIMITE DE ELIMINAÇÃO - valores estabelecidos na norma CNEN-NE-6.05 "Gerência de Rejeitos Radioativos 
em Instalações Radioativas" e expressos em termos de concentrações de atividade e/ou atividade total, em ou 
abaixo dos quais um determinado fluxo de rejeito pode ser liberado pelas vias convencionais, sob os aspectos de 
proteção radiológica. 

Líquidos corpóreos: são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, pericárdico, pleural, articular, ascítico e 
amniótico 
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LOCAL DE GERAÇÃO - representa a unidade de trabalho onde é gerado o resíduo. Materiais de assistência à 
saúde: materiais relacionados diretamente com o processo de assistência aos pacientes 

MEIA-VIDA FÍSICA - tempo que um radionuclídeo leva para ter a sua atividade inicial reduzida à metade. 

METAL PESADO - qualquer composto de Antimônio, Cádmio, Crômio (IV), Chumbo, Estanho, Mercúrio, Níquel, 
Selênio, Telúrio e Tálio, incluindo a forma metálica. 

PATOGENICIDADE - capacidade de um agente causar doença em indivíduos normais suscetíveis. 

PLANO DE RADIOPROTEÇAO - PR - Documento exigido para fins de Licenciamento de Instalações Radiativas, 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme competência atribuída pela Lei 6.189, de 16 de dezembro 
de 1974, que se aplica às atividades relacionadas com a localização, construção, operação e modificação de 
Instalações Radiativas, contemplando, entre outros, o Programa de Gerência de Rejeitos Radioativos - PGRR 

Príon: estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das diversas formas de Encefalite 
Espongiforme 

Produto para Diagnóstico de Uso In Vitro: reagentes, padrões, calibradores, controles, materiais, artigos e 
instrumentos, junto com as instruções para seu uso, que contribuem para realizar uma determinação qualitativa, 
quantitativa ou semi-quantitativa de uma amostra biológica e que não estejam destinados a cumprir função 
anatômica, física ou terapêutica alguma, que não sejam ingeridos, injetados ou inoculados em seres humanos e 
que são utilizados unicamente para provar informação sobre amostras obtidas do organismo humano. (Portaria n 
º 8/MS/SVS, de 23 de janeiro de 1996) 

QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS - substâncias químicas que atuam a nível celular com potencial de 
produzirem genotoxicidade, citotoxicidade e teratogenicidade . 

RECICLAGEM - processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de beneficiamento para o 
reprocessamento, ou obtenção de matéria prima para fabricação de novos produtos. Redução de carga 
microbiana: aplicação de processo que visa a inativação microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos 

RESÍUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos 
serviços definidos no artigo 1o que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu 
manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final Sistema de Tratamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde: conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, 
físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização, visando a 
minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do 
trabalhador. Sobras de amostras: restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro, líquido 
espermático, saliva, secreções nasal, vaginal ou peniana, pêlo e unha que permanecem nos tubos de coleta 
após a retirada do material necessário para a realização de investigação 

VEÍCULO COLETOR - veículo utilizado para a coleta externa e o transporte de resíduos de serviços de saúde. 

APÊNDICE IX - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

NORMAS e ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

- CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Resolução nº 6 de 19 de setembro de 1991 - "Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de 
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos" 

Resolução nº 5 de 05de agosto de 1993 - "Estabelece definições, classificação e procedimentos mínimos para o 
gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e 
rodoviários" 

Resolução nº 237 de 22 de dezembro de 1997 - "Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente" 
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Resolução nº 257 de 30 de junho de 1999 - "Estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas 
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os procedimentos de reutilização, 
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequados" 

Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001- "Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na 
coleta seletiva" 

Resolução nº 283 de 12 de julho de 2001- "Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos 
serviços de saúde" 

Resolução nº 316, de 29 de outubro de 2002 - : "Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de 
sistemas de tratamento térmico de resíduos" 

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR 12235- Armazenamento de resíduos sólidos perigosos, de abril de 1992 
NBR 12.810 - Coleta de resíduos de serviços de saúde - de janeiro de 1993 
NBR 13853- Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de 
ensaio, de maio de 1997 
NBR - 7.500 - Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de Material, de março de 
2000 
NBR - 9191 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio, de julho de 2000 
NBR 14652 - Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde, de abril de 2001. 
NBR 14725 - Ficha de informações de segurança de produtos químicos - FISPQ - julho de 2001 
NBR - 10004 - Resíduos Sólidos - Classificação, segunda edição - 31 de maio de 2004 
- CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear 
NE- 3.01 - Diretrizes Básicas de Radioproteção 
NN- 3.03 - Certificação da qualificação de Supervisores de Radioproteção 
NE- 3.05 - Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de Medicina Nuclear 
NE- 6.01 - Requisitos para o registro de Pessoas Físicas para o preparo, uso e manuseio de fontes radioativas. 
NE- 6.02 - Licenciamento de Instalações Radiativas 
NE- 6.05 - Gerência de Rejeitos em Instalações Radiativas 

- ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

RDC nº 305 de 14 de novembro de 2002 - Ficam proibidos, em todo o território nacional, enquanto persistirem as 
condições que configurem risco à saúde, o ingresso e a comercialização de matéria-prima e produtos acabados, 
semi-elaborados ou a granel para uso em seres humanos, cujo material de partida seja obtido a partir de 
tecidos/fluidos de animais ruminantes, relacionados às classes de medicamentos, cosméticos e produtos para a 
saúde, conforme discriminado 

- MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Instrução Normativa CTNBio nº 7 de 06/06/1997 

- MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico - 2004 

Portaria SVS/MS 344 de 12 de maio de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial. 

- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978 - Norma Reguladora - NR-7- Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional 

- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 



  
   

139 
 

Decreto 2657 de 03 de julho de 1998 - Promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização 
de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990 

- OMS - Organização Mundial de Saúde Safe management of waste from Health-care activities Emerging and 
other Communicable Diseases, Surveillance and Control - 1999 

- EPA - U.S. Environment Protection Agency Guidance for Evaluating Medical Waste Treatment Technologies 
State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies, April 1994 
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