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Biossegurança, o que é?

• São um conjunto de normas, equipamentos e 
ações que devem ser seguidas para prevenir, 
controlar e evitar riscos de vida visando a 
proteção, segurança e bem-estar do individuo 
trabalhador. 



Importância 



Símbolos 

• São importantes para alertar e prevenir o 
individuo sobre os riscos e as normas de 
segurança. 

• É obrigatório ser apresentado em laboratórios 
ou qualquer lugar em que se aplique as 
normas de segurança.

• Evita erros na hora da análise.



Símbolos



Normas de biossegurança 

• Anvisa.

• Definem regras. 

• Diminuem riscos de acidentes.

• Orientam e criam métodos.

• Padronização e organização.

• Melhor condição.



Normas de biossegurança

* Devem possuir um profissional legalmente 
habilitado como responsável técnico (devem ter 
um substituto). 

* Todos os profissionais e trabalhadores do 
laboratório devem ser vacinados em 
conformidade a legislação vigente.



Normas de biossegurança 

*  O laboratório devem disponibilizar instruções 
a todos os funcionários com pelo menos normas 
de segurança biológica, química, física e 
ambiental. 

*  Devem apresentar o pop (procedimento 
operacional padrão) que varia de laboratórios.



Normas de biossegurança 

*  Lavar as mãos antes e após o trabalho.

*  Não comer no laboratório.

*  Não fazer maquiagem, escovas os dentes...

*  Uso de uniformes e equipamentos.

*  Usar o descarte adequado para o material.



Normas de biossegurança 

*  Mapas de risco.

*  Simbologia para alertar.

*  Ambiente amplo.

*  Equipamentos calibrados.

*  Produtos dentro da validade.



Normas de biossegurança 

* Conhecer o funcionamento dos aparelhos 
antes de usa-los.

* Não armazenar substancia incompatíveis no 
mesmo local.

* Descarte de materiais cortantes.

* Não usar adereços.



Normas de biossegurança

* Uso de calcados fechados.

* Eliminar pragas.

* Atenção no trabalho.

* Evitar trabalhar sozinho.



Normas de biossegurança 

*Usar adequadamente os EPI’s e os EPC’s.

*instruções para o uso desses equipamentos.

EPI (equipamentos de proteção individual).

EPC (equipamentos de proteção coletiva).



EPI’s

• “Todo dispositivo ou produto de uso individual 
utilizado pelo trabalhador destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho”



EPI

• Ferramentas de trabalho que protegem a vida de 
funcionários expostos a riscos.

• Previne traumas físicos.

• Previne a exposição de agentes biológicos (previne a 
infecção ou transmissão de patógenos).

• Previne a exposição de produtos químicos ou tóxicos.

• Reduz a contaminação do ambiente.

*a instituição deve fornecer os EPI’s adequados ao 
trabalho e reforçar o uso.



Proteção respiratória

• Máscaras: podem ser chamadas de respiradores 
e tem como objetivo evitar a inalação de 
produtos químicos, bactérias, resíduos, ou 
qualquer substância tóxica para as vias 
respiratórias.

*podem ser descartáveis ou não.



Máscaras 

• Cirúrgicas: protegem o paciente do ar exalado 
pelo profissional. 

• Respiradores: filtram o ar.



Proteção facial 

• Óculos: protegem os olhos contra espirros, 
resíduos, radiação (laser, raio X), evitam fadiga 
visual e devem ter a maior transparência 
possível. 



Proteção corpórea 

• Jalecos: são roupas padrão feitas de tecido de 
algodão e servem para proteger o corpo de 
resíduos evitando contato com o corpo. 

*não se deve usar jaleco fora da área de trabalho.





Proteção para couro cabeludo

• Touca: protegem o couro cabeludo e evitam 
que os cabelos caiam sobre o procedimento.

*podem ser descartáveis ou não.



Proteção para as mãos

• Luvas: protege as mãos que estão sujeitas a 
maior risco de infecção, protege de sangue, 
fluidos, produtos químicos, radiação, físicos.

*devem ser impermeáveis a qualquer produto.



Proteção para os pés

• Pró pé: protegem os pés.



EPC’s

• Aparelho coletivo que está presente no 
laboratório que salva a vida dos profissionais 
em situações de risco.

• Os aparelhos devem ser verificados 
semanalmente para o correto funcionamento.



EPC

* Lava- olhos: quando ocorrer acidente com 
entrada de material nos olhos, estes devem ser 
lavados por 15 minutos.



EPC

* Ducha de segurança: quando ocorrer um 
acidente de material entrando em contato com 
grande parte do corpo.



EPC

* Capelas de exaustão: proteção contra material 
volátil.

* Câmaras de fluxo: proteção microbiológica.



EPC

* Kit de primeiros socorros: funcionários devem 
ser treinados para o uso.



Emergência

• Todos os funcionários devem saber como agir 
em situações de emergência.

• Devem saber a localização e como utilizar os 
equipamentos de emergência.

• Devem saber nomes e telefones de pessoas 
para ajudar.



Emergência

• Deve-se saber como agir em caso de 
emergência de erro no procedimento, como 
por exemplo, derramamento de material 
infectado, material biológico entrando em 
contato com corpo, desinfecção, esterilização, 
anti-sepsia e assepsia. 



Mas e o lixo?



Classificação de resíduos 



Classificação de resíduos



Resíduos 

• Todo resíduo que contamina a natureza e 
pode comprometer a saúde publica (grupo B) 
tem uma ficha que deve ser preenchida com a 
descrição e quantidade de lixo.



Resíduos 

• Todo material cortante ou que entra em 
contato com material biológico (grupo E) deve 
ser descartado no descarpack.



Processo do lixo

• Sala de expurgo.

• Autoclave para material contaminado.



Processo interno do lixo 

• Não se deve armazenar sacos de lixo do grupo A B e E no 
chão.

• Tem horário específico para o transporte.

• Identificação dos resíduos.

• Armazenamos o lixo em carros coletores com tampa, pedal e 
símbolo.



Armazenamento externo

• Pesagem no lixo e preenchimento da ficha.



Armazenamento externo


