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RESUMO 

 

O constante desenvolvimento científico da humanidade tem levado a descobertas necessárias ao 

desenvolvimento e à saúde humana. Na área da saúde, incontáveis são os avanços que 

contribuíram de forma ímpar para a "criação" de novos métodos e técnicas capazes de extirpar e 

controlar patogenicidades. No passado muitos dos cientistas e profissionais da saúde (sobretudo 

os colaboradores de laboratórios) que atuavam diretamente com micro-organismos vivos ou 

atenuados acabavam, muitas vezes, por adquirir a enfermidade que desejavam combater, porque 

não compreendiam o grau de patogenicidade e periculosidade da situação. Para findar estes 

casos, aparecem estudiosos que preconizam medidas de prevenção, proteção e profilaxia 

destinadas à segurança dos profissionais da saúde. Surge o que hoje se conhece por 

Biossegurança; entretanto como tem sido tratada a biossegurança nas práticas laboratoriais de 

análises clínicas? É baseada nesta problemática que o presente artigo tomará forma. Foi 

realizada, então, uma revisão bibliográfica, em artigos da UFSC, FIOCRUZ, livros, manuais e 

normas técnicas, sem restrições de data dos autores estudados, haja vista a reduzida publicação 

na área, com o objetivo de discutir a respeito da importância da biossegurança nas práticas 

laboratoriais de análises clínicas. Para tanto, o enfoque é desenvolvido em texto explicativo e 

descritivo. Em suma, pode-se afirmar que efetivar de modo qualitativo medidas de 

Biossegurança em laboratório de Análises Clínicas, depende do engajamento de todos os 

colaboradores e comprometimento que será construído com a educação permanente.  
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ABSTRACT 

 

 

The constant scientific development of mankind has led to discoveries necessary for the 

development and health of human life. In the health field, the advances that have contributed are 

countless in a unique way for the "creation" of new methods and techniques to root out and 

control pathogenicity. In the past, many scientists and health professionals (especially 

employees of laboratories) who worked directly with living microorganisms ended up infected, 

often by acquiring the disease who they wished to fight, because they did not understand the 

degree of pathogenicity and dangerousness of the situation. To end these cases, scholars 

appeared advocating prevention and protection aimed at the safety of health professionals. 

Today the concept know as Biosafety arises, however, how has biosafety been managed in the 

laboratory practices of clinical analysis? This article will take shape based on this issue. A 

literature review was made with UFSC articles, FIOCRUZ, books, manuals and technical 

standards, with no date restrictions on the studied authors, given the reduced publication in the 

field, in order to discuss the importance of biosafety laboratory practices of clinical analysis. 

Therefore, the focus developed in an explanatory and descriptive text. In short, we can say that 

implement, qualitatively, the biosecurity measures in clinical analysis laboratories depends on 

the engaging of all employees and commitment that it will happen with continuing education. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 O mundo está em ininterrupta transfiguração. O "novo" de hoje será o arcaico de 

amanhã, o que vale agora já não terá mais sentido daqui a pouco tempo, as descobertas 

comemoradas neste tempo, serão mais tarde saldadas em livros e descritas como "passos 

muito pequenos" frente a tudo que se realizou desde então. O mundo está sempre em 

constante movimento e como não falar do mundo sem mencionar um de seus 

personagens mais ilustres; uma forma de vida bípede baseada em carbono e pertencente 

aos primatas, os seres humanos para ser menos específico (DOUGLAS, 1996, p.6). 

De tempos em tempos algum indivíduo dotado de genialidade, em certo 

momento de sua vida um "insight", o faz realizar memoráveis feitos e assim inspirar 

uma vasta multidão ao seu redor. A partir daí surgem outros gênios que sobre as ideias 

de seus antecessores afirmam a continuação da humanidade (Newton, por exemplo, 

postulou sobre a teoria da gravidade e séculos mais tarde, Albert Einstein, desenvolveu 

a teoria da relatividade). 

O mundo não é um lugar onde todos estão preocupados apenas em contribuir em 

ser e agir coletivamente. O capitalismo existe bem antes de esse termo haver sido criado 

e, assim as questões econômicas têm influenciados o crescimento social e as 

necessidades de bens de consumo, dentro de uma determinada ótica. 

Entretanto, seja da maneira que for o fato indubitável é que a humanidade 

sempre está em transformação e uma das áreas que mais recebe contribuições é a da 

saúde voltada para a manutenção da qualidade de vida por meio das inovações. 

Passando pelas gêmulas de Hipócrates, pelos primeiros ensinamentos da medicina, pelo 

primeiro medicamento produzido, pela fabricação da primeira vacina até a 

contemporaneidade com os até então modernos métodos, técnicas e princípios ativos, 

muito empenho fora depositado, muitos literalmente morreram desenvolvendo seus 

estudos, para que outros tivessem uma qualidade de vida melhor.   

 Muitos cientistas ficavam doentes por se contaminarem com os próprios micro-

organismos que desejavam combater. Quantos laboratórios na face de seus 

colaboradores tinham como missão combater doenças que enfraqueciam o sorriso das 

pessoas, mas tinham os seus próprios enfraquecidos pela falta de conhecimento frente 

ao grau de patogenicidade e periculosidade de micro-organismos e substâncias?   
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Tentando sanar a problemática é que surgem os princípios do que hoje se 

conhece por "Biossegurança". Um conjunto de medidas que, quando aplicadas 

asseguram não só a integridade dos trabalhadores, mas a qualidade dos serviços 

prestados à população. (ALBUQUERQUE, 2001). 

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Epidemiológica, 2003.) define 

Biossegurança como: "um conjunto de ações voltadas para: prevenção, minimização e 

eliminação de riscos para a saúde, ajuda na proteção do meio ambiente contra resíduos e 

na conscientização do profissional da saúde". 

      No Brasil, desde a instituição das escolas médicas e dos centros de pesquisa 

científica, datadas do século XIX, normas de Biossegurança vêm sendo elaboradas e 

preconizadas entre os membros da comunidade científica, sobretudo entre os ambientes 

laboratoriais (ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2000).        

 Dessa forma, o presente artigo científico trará um apanhado de informações 

sobre a Biossegurança aplicada aos laboratórios de análises clínicas, expondo o que é 

seguido e o que intencionalmente ou não, acaba sendo deixado de lado, propondo 

também medidas intervencionistas para que todos os conceitos preconizados pelas boas 

práticas de Biossegurança sejam de fato efetivados. Neste sentindo, questiona-se como 

tem sido tratada a Biossegurança nas práticas laboratoriais de análises clinicas? 

 O tema é de relevância a todos os profissionais da saúde, em especial os 

colaboradores do ambiente laboratorial (Farmacêuticos, Bioquímicos, Biomédicos, 

Enfermeiros, Técnicos de Laboratório, Recepcionistas e Serviços gerais) que se 

preocupam em desenvolver um trabalho de qualidade e com exímio respeito para 

consigo mesmo e com aqueles do seu entorno. 

Assim, ao desenvolver essa revisão de literatura objetivou-se discutir e 

aprofundar os conhecimentos a respeito da importância da Biossegurança nas práticas 

laboratoriais de Análises Clínicas. Mas para isso há que se disseminar o conhecimento 

relacionado às boas práticas de segurança, pois nem mesmo toda a precisão científica 

da biossegurança funciona sem a educação. 

Para Neves (2006) a educação é algo muito mais amplo e complexo do que 

treinamento e adestramento, no qual, ao refletir a respeito das funções da educação e 

suas implicações, contribui para melhor compreensão de como a educação pode ajudar 

no cumprimento das normas de biossegurança e na melhoria das condições de saúde do 

trabalhador. Concebe-se a biossegurança como ação educativa, ao invés de reduzi-la a 

prática e introdução de normas. Quando se faz referência à educação, alude-se à 
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experiência conjunta, à atividade comum, algo que não acontece no processo de 

aprendizagem. 

Segundo (MARZIALE, 2002): "A falta de educação continuada, fiscalização e 

de percepção do trabalhador sobre o risco real são sabidamente causadores de acidentes 

no ambiente de trabalho”. Assim a educação permanente tem se constituído como um 

espaço de reflexão sobre a prática. 

Educação permanente significa incorporar medidas e práticas docentes no 

ambiente de trabalho. É trazer a interdisciplinaridade para a instituição, tomando como 

referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações. Traz a 

democratização institucional, aumenta o desejo de aprendizagem dos colaboradores e 

traz um olhar criativo diante às dificuldades (ARRUDA et al, 2008, p.519). 

Este artigo é uma revisão de literatura e foi realizado no período de agosto de 

2015 a fevereiro de 2016, tendo como ferramentas de buscas para dados, Google 

acadêmico, LILACS, SCIELO, além de Livros pesquisados e revistas, como também 

publicações selecionadas, algumas de dissertações em Mestrado e Graduação. Foi 

utilizada metodologia científica com base nas normas da ABNT/NBR, com enfoque 

voltado para um texto explicativo e descritivo. Para melhor compreender este estudo 

apresentamos: 

 

Concepção do Estudo 

 

 

                                                                      Biossegurança 

 

 

 

 

 

         Práticas Laboratoriais                                                                    Análises Clínicas  

 

 

 

 

 

   Educação 

Permanente 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO, CONCEITO E CONTEXTO DA BIOSSEGURANÇA 

 

Os agentes biológicos constituem-se no mais antigo dos riscos relacionados ao 

ambiente de trabalho em saúde. Bem antes da preocupação com os riscos físicos e 

químicos, o trabalhador já experimentava uma perigosa exposição a micro-organismos 

com alto grau de infectividade e periculosidade, tais como vírus, bactérias e fungos 

(VENDRAME, 2001). 

Na virada do século, inúmeros casos de tifo, cólera, mormo, brucelose e tétano 

em pesquisadores de laboratório foram associados à falta de preparação e orientação 

para o manuseio destes micro-organismos pelos trabalhadores. 

Meyer e Eddie (1941) apud Richmond (2000) publicaram uma pesquisa de 74 

casos de brucelose relacionados ao ambiente laboratorial nos Estados Unidos e 

concluíram que a falta de cuidados na manipulação de culturas ou espécies da bactéria 

Brucella, ou ainda a inalação de poeira contendo o mesmo patógeno, era 

intrinsecamente prejudicial aos profissionais. Em 1949 Sulkine Pikeapud Richmond 

(2000) publicaram a primeira de uma série de pesquisas envolvendo infecções em 

ambiente laboratorial. Das 222 infecções citadas, 21 delas foram interpretadas como 

fatais, sendo que pelo menos em 1/3 dos casos, a causa da patologia estava envolvida 

com o incorreto manuseio de micro-organismos (vivos, atenuados, culturas), ou tecidos 

infectados. 

Posteriormente, em 1951 Sulkin e Pike apud Richmond (2000) publicaram seu 

segundo trabalho relacionado a doenças ocupacionais em ambiente laboratorial; para 

isso fora enviado um questionário a 5000 laboratórios onde apenas 1342 dos casos 

citados foram registrados na literatura e constatando-se ainda que a Brucelose era a 

doença mais contraída, seguida pela tuberculose, tularemia, tifo e infecções de ordem 

estreptocócica.  

O índice de mortalidade era cerca de 3% e apenas 16% de todas as infecções 

documentadas estavam relacionadas a um acidente documentado. Fora comprovado que 

a maioria dos acidentes ocorria pelo uso inadequado de pipetas, seringas e agulhas. 

 Em 1965 essa pesquisa recebeu colaborações de pesquisadores da área, sendo 

que 641 casos que não haviam sido registrados anteriormente foram documentados e 

novos agentes detectados, bem como houve o preâmbulo de preocupação com os 
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aerossóis infecciosos, uma vez que 80 % dos trabalhadores que tinham contato com o 

mesmo acabaram doentes. Hanson (1967) apud Richmond (2000) e colaboradores 

classificaram 428 casos de infecções por arbovírus relacionados ao laboratório. Sendo 

que o diagnóstico inicial acabava ocorrendo porque os próprios colaboradores contraíam 

a doença, tendo como principal fonte de contato, os aerossóis infecciosos. 

Em 1974 estudiosos dinamarqueses concluíram que a incidência de hepatite em 

colaboradores de laboratório era sete vezes maior do que em relação à população geral. 

Do mesmo modo, em 1976 pesquisas revelaram que colaboradores dos laboratórios 

médicos do Reino Unido apresentavam um risco cinco vezes maior de adquirir 

tuberculose do que os demais da população, sendo que a Hepatite B, a Shiguelose e a 

tuberculose eram as principais doenças ocupacionais registradas na Inglaterra. 

(RICHMOND, 2000 p.8). 

Em 1979, Pike apud Richmond (2000) chegou à conclusão que a comunidade 

científica já possuía técnicas, equipamentos e conhecimentos suficientes para combater 

as infecções ocupacionais, porém ainda não havia sido publicado nenhum material que 

servisse de alicerce para os trabalhadores. 

Então, fora publicado o folheto "Classificação dos agentes etiológicos baseados 

no grau de risco1” (Ministério da Saúde, 1974) que serviu como ponto de partida para a 

tomada de medidas de profilaxia em relação a infecções em ambiente laboratorial.  

A classificação do nível de periculosidade dos agentes infecciosos e situações de 

fragilidade em relação a estes em uma escala de I a IV continua sendo usada até os dias 

atuais, sendo usada na década de 1980 para testes com o vírus HIV, bem antes de este 

ser identificado como o causador da AIDS. (RICHMOND, 2000 p.10). 

Além disso, nos anos 1980 houve também uma preocupação com o lixo 

hospitalar e seu correto destino a fim de se evitarem contaminações. Porém, fora um 

pouco antes, na década de 1970 que surge um termo para contemplar toda esta série de 

medidas de intervenção e profilaxia das infecções ocupacionais. Este termo fora 

intitulado BIOSSEGURANÇA (CARVALHO, 2009). 

O conceito de biossegurança fora amplamente divulgado depois do 

desenvolvimento da engenharia genética onde experimentos com Escherichia coli 

provocaram alerta entre os pesquisadores o que culminou na Conferência de Asilomar, 

na Califórnia em 1974. 

                                                           
1O artigo original de “Classificação dos agentes etiológicos baseados no grau de risco” fora publicado 

pelo Centers for Disease Control dos E.U.A e passou a servir de modelo para os outros países. 
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 Nessa conferência foram tratadas questões acerca dos riscos das técnicas de 

engenharia genética e sobre a segurança dos espaços laboratoriais (ALBUQUERQUE, 

2001; BORÉM, 2001). Esse conceito surgiu em todo o mundo com a ascensão de 

estudos envolvendo a biologia molecular, proporcionando a criação de procedimentos 

que visam diminuir os riscos empregados em atividades de manipulação de ácidos 

nucléicos, micro-organismos e produtos químicos que possam levar a alteração da vida 

do profissional (HINRICHSEN, 2004 apud CORRÊA).   

Assim, a Biossegurança é considerada a ciência que estuda e desenvolve ações 

que contribuem para a segurança e proteção dos profissionais que atuam na 

manipulação de materiais contaminados aos quais representam um risco a sua saúde e a 

de outras pessoas frente a sua conduta ensino (CARVALHO et al., 2009). 

 Foi também nas décadas de 70 e 80, em consequência do grande número de 

relatos de doenças relacionadas ao ambiente laboratorial, e também de uma maior 

preocupação em relação às consequências que a manipulação experimental de animais, 

plantas e micro-organismos poderiam trazer ao homem e ao meio ambiente que o termo 

Biossegurança fora consolidado (SHATZMAYE, 2001). 

 Atualmente as ações desenvolvidas, juntamente com o crescente 

desenvolvimento técnico-científico têm elevado o Brasil a patamares aceitáveis dentro 

da OMS (Organização Mundial da Saúde). (ANVISA, 2005). 

Promover debates sobre biossegurança em saúde nos dias atuais não apenas 

contribui para a solidificação das ações e o exercício das competências na área de 

biossegurança, mas, principalmente, reforça o propósito de qualidade de vida e saúde do 

Sistema Único de Saúde, bem como qualifica as demandas e contribui para o 

fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde. (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). 

Enfim, fora necessário a aparição de infecções que apavorassem as pessoas e 

fizessem vítimas dentro dos ambientes em que as doenças deveriam ser combatidas para 

que medidas intervencionistas fossem tomadas. Afora, é relevante a contínua busca por 

novas técnicas e conhecimentos que possibilitem ao mesmo tempo o avanço científico, 

proteção e a qualidade de vida dos trabalhadores do ambiente laboratorial.  O ambiente 

deve ter incorporado à sua rotina as boas práticas de Biossegurança (MUSS, 2008). 
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2.2 A LEGISLAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA 

 

 O primeiro curso de Biossegurança no Brasil aconteceu em 1985 na FIOCRUZ, 

passa a implementar tais medidas preconizadas como parte do processo de boas práticas 

em laboratórios. Em 1995 houve a publicação da primeira Lei de Biossegurança, a Lei 

nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, posteriormente revogada pela Lei nº 11.105, de 24 de 

março de 2005 e outras foram constituídas.  

Apesar de ter havido um grande avanço nos entendimentos sobre Biossegurança 

no Brasil, a legislação brasileira preocupou-se quase que exclusivamente com os 

organismos geneticamente modificados, deixando de lado muitos micro-organismos de 

alta patogenicidade para o trabalhador (SCHATZMAY, 2001).   

No entanto, mesmo recente a Biossegurança vem sendo trabalhada no âmbito de 

instituições públicas e privada, e foi integrada (mesmo que de maneira tímida) no 

currículo dos cursos de grau superior da área da saúde (PINTO, 2005). 

A organização estrutural e funcional do laboratório, amparada pela lei, deve 

proporcionar aos seus colaboradores as orientações gerais de segurança, as quais visam 

garantir a sua saúde, disponibilizando treinamentos e condições necessárias para que 

desenvolvam suas atividades de forma segura minimizando os riscos de acidentes. 

 Diante disto pode-se afirmar que o uso correto das normas de biossegurança são 

elementares para o bom funcionamento do laboratório, e o mesmo deve primeiramente 

investir em conhecimento e treinamento para que cada colaborador tenha uma cultura 

prevencionista aos riscos que estão expostos no seu cotidiano (FONSECA, 2012).  

O laboratório de análises clínicas está inserido na classe de risco II, uma vez que 

pode ocorrer a contaminação por agentes infecciosos presentes em fluidos biológicos 

como o sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhas de células humanas 

primárias. Estes agentes possuem um grau moderado de gravidade para a comunidade e 

variável para a patologia humana, (BRASIL, 2004). 

É fundamental que todos os colaboradores saibam identificar as classes de riscos 

existentes no seu local de trabalho. Assim, cada laboratório deve obrigatoriamente 

fornecer um manual de biossegurança, o qual é elaborado pela equipe técnica do 

mesmo, para que munidos deste conhecimento todos possam desenvolver 

padronizadamente suas atividades, tornando o local de trabalho mais seguro e saudável 

(BRASIL1999).   
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Os Equipamentos de proteção individual (EPIs) servem para proteção do contato 

com agentes infecciosos, substâncias irritantes e tóxicas, materiais perfuro cortantes e 

materiais submetidos a aquecimento ou congelamento. Os mesmos devem 

obrigatoriamente estar disponíveis para todos os profissionais que trabalham em 

ambientes laboratoriais, sendo eles: jalecos, luvas, máscaras, óculos, protetores faciais e 

protetores de ouvidos para casos em que se trabalhem durante um longo período com 

equipamentos que emitem ruídos, além dos níveis permitidos pelo ministério do 

trabalho. 

 Os Equipamentos de proteção coletiva (EPCs) são compostos por: cabines de 

segurança biológica, chuveiro de emergência, lava-olhos e extintores de incêndio 

(ZOCHIO, 2009). A seguir, apresenta-se uma breve síntese do caderno de 

biossegurança nº 1, (2002) elaborada a partir de alguns pareceres legais instituídos na 

legislação brasileira acerca do termo Biossegurança:  

 

-LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998: 

Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 

outras providências. Especificamente para o Ministério da Ciência e Tecnologia e a 

CTNBio; 

 É a partir desta data que os ministérios da ciência e Tecnologia ganham novos 

embasamentos e assumem um papel decisivo no desenvolvimento do país. 

-LEI Nº 8.974, DE 05 DE JANEIRO DE 1995:     

 Regulamenta os incisos II e V do parágrafo 1º do art. 225 da Constituição 

Federal; estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação 

no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, autoriza o Poder 

Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança, e dá outras providências; 

 As duas primeiras leis referem-se ao surgimento do pensar científico no Brasil, 

onde há o início do desenvolvimento da Engenharia Genética e toda sua revolução.  

 Este período é marcado pelas pesquisas, pela preocupação do pensar científico 

no Brasil, pela criação de uma comissão técnica para regulamentar as normas de 

Biossegurança e assim desenvolver medidas de educação e profilaxia. 

-DECRETO N° 1.752, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995:   

 Regulamenta a Lei Nº 8.974, de 05 de janeiro de 1995, dispõe sobre a 

vinculação, competência e composição da Comissão Técnica Nacional de 
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Biossegurança; 

-DECRETO Nº 2.577, DE 30 DE ABRIL DE 1998:     

 Dá nova redação ao art. 3° do Decreto nº 1.752, de 20 de dezembro de 1995, que 

regulamenta a Lei n° 8.974, de 05 de janeiro de 1995, a qual dispõe sobre a vinculação, 

competência e composição da Comissão Técnica nacional de Biossegurança - CTNBio; 

-RESOLUÇÃO 03, DE 30 DE OUTUBRO DE 1996:    

 Aprova o Regimento Interno da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – 

CTNBio; 

 A aprovação e regimento da CTNBio traz uma nova perspectiva para a área da 

saúde no país, onde se afirmam os direitos e deveres de colaboradores e empregadores e 

discutem-se medidas de efetivação da Biossegurança nos mais variados locais. 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1:      

 Dispõe sobre o Requerimento e a Emissão de Certificado de Qualidade em 

Biossegurança – CQB e a Instalação e o Funcionamento das Comissões Internas de 

Biossegurança – CIBio; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3:      

 Normas para a Liberação Planejada no Meio Ambiente de Organismos 

Geneticamente Modificados; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4:      

 Normas para o Transporte de Organismos Geneticamente Modificados – OGMs; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6:      

 Normas sobre Classificação dos Experimentos com Vegetais Geneticamente 

Modificados quanto ao nível de risco e de contenção; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8:      

 Dispõe sobre a manipulação genética e sobre a clonagem em seres humanos; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9:      

 Normas Sobre Intervenção Genética em Seres Humanos; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14:      

 Dispõe sobre o prazo de caducidade de solicitação de Certificado de Qualidade 

em Biossegurança – CQB;  A implantação da Biossegurança no país traz consigo 

algumas problemáticas e necessidades como intervir nos programas que dizem respeito 

à Engenharia Genética. 

 Talvez esta questão possa até ser contraditória, mas a racionalidade do ser 

humano encontra-se em uma linha tênue com a ignorância e o egoísmo. Ou seja, 
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infelizmente os interesses próprios e o capitalismo sempre virão à frente dos ideais de 

desenvolvimento da sociedade.  

Se não houvesse uma rígida fiscalização sobre a Engenharia Genética, 

certamente haveriam clones humanos sendo produzidos como mercadorias e a busca 

pela perfeição seria uma constante. A origem natural da natureza seria extirpada em prol 

de interesses de mercado. 

Além disso, as normativas acima inserem programas de fiscalização nos órgãos 

de saúde, fomentando desta forma, a busca pelo aprimoramento e adequação dos 

mesmos, incentivando-os através de certificados de qualidade. 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16:      

 Normas para Elaboração de Mapas e Croquis; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17: 

Normas que regulamentam as atividades de importação, comercialização, 

transporte, armazenamento, manipulação, consumo, liberação e descarte de produtos 

derivados de OGM; 

-INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19: 

Liberação Planejada no Meio Ambiente de organismos geneticamente 

modificados – OGMs; 

 As instruções acima dizem respeito a uma maior preocupação com o meio 

ambiente, com o descarte de produtos químicos e um maior cuidado com os agentes 

Biológicos. 

 

2.3 NÍVEIS DE PATOGENICIDADE E PERICULOSIDADE EM 

BIOSSEGURANÇA 

 

Toda a equipe do laboratório está sujeita a riscos aos quais possuem graus 

diferentes conforme o local de exposição e a atividade desenvolvida.  Em quaisquer 

situações da vida o homem sempre estará sujeito a algum tipo de perigo, porém nos 

ambientes ligados à área da saúde, muitas vezes, os riscos tornam-se invisíveis aos 

nossos olhos o que exige cuidados redobrados com a segurança, pois podem causar 

sérios danos à saúde (COSTA, 2010). 

Segundo (WAISSMAN; CASTRO 1996), os agentes biológicos apresentam um 

risco real ou potencial para o homem e para o meio ambiente, por esta razão, é 
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fundamental montar uma estrutura laboratorial que se adapte à prevenção de tais riscos.  

 Ao manipular certo micro-organismo, o trabalhador deve estar ciente de seu grau 

de patogenicidade, periculosidade e virulência, além de seu poder de resistência, 

capacidade mutagênica, bem como os processos de esterilização e manuseio, pois como 

já fora mencionado no capítulo anterior, segundo Teixeira e Valle, (1996), o laboratório 

de análises clínicas encontra-se no nível de periculosidade número II em uma escala de I 

a IV, todavia, far-se-á uma síntese dos quatro níveis seguindo as principais 

características; 

Nível I: As práticas, as instalações e os equipamentos são voltados para o 

treinamento educacional, seja ele secundário ou técnico. Também pode-se 

trabalhar neste tipo de ambiente com micro-organismos, cuja patogenicidade 

ou virulência não afete humanos adultos (bacillussubitilis, por exemplo). É 

imprescindível uma pia para higiene. 

Nível II: Estão incluídos os laboratórios clínicos, de diagnóstico e escolar, 

onde se trabalhe com cepas, agentes atenuados ou vivos que causem algum 

dano de periculosidade moderada aos trabalhadores (Hepatite, HIV, 

Salmonela, toxoplasma). Este nível é adequado para qualquer trabalho que 

envolva sangue humano e outros fluidos. Os trabalhos devem ser realizados 

em bancadas abertas, o que reduz a produção de borrifos e aerossóis. O uso 

de EPI's e EPC's é imprescindível e o laboratório deve contar com instalação 

de pias e local adequado para descarte de lixo. 

Nível III: Também estão incluídos os laboratórios clínicos, de diagnóstico e 

escolares, no entanto, os patógenos manipulados são muito mais letais e 

podem ser transmitidos por via respiratória. Todas as manipulações devem 

ser feitas dentro de uma cabine de segurança biológica. 

Nível IV: Locais onde se manipulem agentes extremamente perigosos e 

letais, onde ainda nenhuma vacina ou meio de contenção tenha sido 

disponibilizado (vírus de marburg, por exemplo). O local deve ser isolado, 

com ventilação e descarte de lixo diferenciado e os trabalhadores devem fazer 

uso de cabines de segurança Biológica e macacões individuais supridos com 

ar positivo (RICHMOND, 2000 p.34). 

 

 É claro, além disso, que não somente os agentes Biológicos oferecem risco em 

laboratórios, mas há também o risco de acidentes físicos com materiais perfuro-

cortantes e vidrarias, riscos químicos com a manipulação de substâncias prejudiciais à 

saúde, inalação de gases, exposição à radiação e também, riscos ergonômicos (ISHAR, 

1989). 

Tudo pode parecer muito assustador, mas com a colaboração e 

comprometimento de todos no que diz respeito a todas as práticas de Biossegurança, 

far-se-á um trabalho de qualidade que assegure a integridade do colaborador e um 

exímio trabalho para a população. 
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2.4 A EFETIVAÇÃO DA BIOSSEGURANÇA EM LABORATORIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS. 

 

 Como fora até aqui discutido, a Biossegurança e seus conceitos foram evoluindo 

com o tempo, ganharam inúmeras contribuições, muitas publicações foram lançadas a 

respeito do tema, enfocando de como tem sido tratada a Biossegurança nas práticas 

laboratoriais de análises clínicas. 

Será que na prática, os trabalhadores preocupam-se em realizar suas tarefas 

dentro da legislação de Biossegurança? O que se pode perceber é que muitas vezes a 

falta de conscientização e o excesso de segurança no próprio trabalho acabam por 

inviabilizar a efetivação das normas de biossegurança dentro do laboratório de análises 

clínicas. 

Neste ponto, é de grande relevância a educação permanente dos profissionais de 

um laboratório de análises clínicas, já que a Biossegurança não é somente executada 

quando aparelhos tecnológicos fazem a esterilização correta dos materiais ou quando 

são implantados sistemas modernos de esterilização do ar ou ainda instaladas câmaras 

de desinfecção das roupas de segurança.  

 As medidas de Biossegurança são eximiamente aplicadas quando o colaborador 

lava suas mãos posterior a cada procedimento, quando o lixo é descartado corretamente, 

quando o profissional respeita seus limites e respeita o ambiente de trabalho, bem como 

os que o acompanham na jornada (ANVISA 2005).  

Além disso, todas as medidas de Biossegurança são impostas por legislação e 

por isso pesquisadores e colaboradores devem segui-las a fim de promover uma maior 

proteção e prevenção aos possíveis danos que possam vir a acometer a saúde humana 

(FRANKLIN et al.,2007).  

 Alguns EPI's às vezes parecem "atrapalhar", outros parecem "desnecessários”, 

mas na prática todos são imprescindíveis tanto para a manutenção da saúde do 

trabalhador, quanto para a realização de uma análise de qualidade que reflita na 

preocupação para com o paciente, e a saúde coletiva.  

Para muitos a implantação de medidas de Biossegurança no cotidiano dos 

laboratórios de análises clínicas pode parecer um gasto exorbitante, sobretudo quando o 

contingente de pacientes atingidos é alto; no entanto, isso é um equívoco. O custo 

adicional é muito baixo para a implantação de um sistema de desinfecção mínimo, que 
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garante a qualidade do serviço. 

 Mudanças de atitude geralmente são trabalhosas e requerem dedicação contra 

hábitos arraigados. Com todo o conhecimento científico a nosso dispor é indispensável 

trocar ideias pré-concebidas por conceitos formulados de acordo com as necessidades 

da época em que vivemos. A Biossegurança fora desenvolvida para ser nossa aliada e 

não em hipótese alguma ser vista como um empecilho (MUSS, 2008).    

Em muitos casos, os colaboradores de Laboratório (sobretudo, os com mais 

tempo de trabalho), sentem certa resistência quando o assunto é Biossegurança, pois se 

acostumam ao seu ritmo de trabalho e suas atividades triviais, esquecendo-se muitas 

vezes dos cuidados básicos com sua própria saúde. Por isso, a integração da Educação 

permanente em Laboratórios de Análises Clínicas é essencial para a efetivação da 

Biossegurança em todos os setores. 

Neste caso a educação é a maior das aliadas. A educação é sem sombra de 

dúvidas uma estratégia para se resolver qualquer situação. Realizar educação 

permanente com os colaboradores do laboratório é uma das formas de participação dos 

mesmos acerca de Biossegurança, ouvir suas ideias, críticas e argumentos, contribui de 

maneira exímia para resultados mais eficazes e qualitativos. 

O que acontece na verdade é que há a falta de uma cultura de prevenção que 

impede as pessoas de agirem considerando o princípio da precaução em seu ambiente de 

trabalho. Muitos trabalhadores são admitidos sem formação e passam a exercer funções 

secundárias enquanto se qualificam, contribuindo assim para diminuir risco nas 

atividades laboratoriais. 

 Estes fatores ampliam-se por ignorância e dificuldade de compreensão, 

aceitação e cumprimento das medidas preventivas. Os trabalhadores da área da saúde 

devem ter as noções, hábitos e cuidados necessários para não contraírem enfermidades 

ocupacionais, sofrerem algum acidente ou contaminarem os pacientes, área de trabalho 

ou os próprios colegas de trabalho (SILVA, 1998). 

Neste sentido, cabe ao gestor do laboratório administrar o ambiente para que 

todos tenham condições de aprender tudo o que é necessário para a realização de suas 

tarefas com exímio índice qualitativo. 

Além disso, a efetivação da Biossegurança depende da institucionalização de 

processos educativos sobre a reflexão das práticas laboratoriais. Daí, mais uma vez cita-

se a importância da educação permanente, como instrumento de trabalho. É um 

comprometimento para consigo mesmo e com a saúde coletiva. 
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3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A preocupação com a saúde dos profissionais que atuam diretamente com micro-

organismos vivos ou atenuados e que possuem algum grau de patogenicidade e 

periculosidade preambulou com os altos índices de trabalhadores que ficavam doentes 

tentando combater enfermidades que acometiam a população, como a Brucelose, por 

exemplo. 

A partir daí, inúmeras discussões, vários encontros e diversos congressos 

ocorreram visando preconizar medidas profiláticas que pudessem sanar a problemática 

descrita acima e, assim, surge como medida preventiva a Biossegurança. 

Nos dias atuais há o registro em forma de lei de todas as informações descritas 

nos manuais e discutidas pelos estudiosos da área de cada país, os quais moldam e 

constroem seu próprio manual alicerçado nestas leis. 

Há os níveis de periculosidade em Biossegurança, sendo que os laboratórios de 

Análises Clínicas se enquadram no grau II, onde a utilização de equipamentos de 

proteção individual e coletiva (EPI's e EPC'S) e o correto manuseio dos fluidos 

biológicos (sangue, urina, sêmen) são fundamentais para a manutenção da saúde dos 

profissionais. 

Considerando que tais medidas de Biossegurança nem sempre são seguidas 

pelos colaboradores que atuam em Análises Clínicas e os motivos que culminam nesta 

condição estão quase que inteiramente alicerçados na falta de treinamentos voltados 

para a educação e conscientização pessoal. 

Muitos profissionais, que já possuem certo grau de experiência e tempo na 

corporação, acabam "esquecendo-se" dos princípios básicos da Biossegurança e muitos 

outros simplesmente desconhecem o real significado desta palavra, colocando em risco 

sua saúde e comprometendo a qualidade da análise.  

É imprescindível mais uma vez salientar a importância de educação permanente 

voltada para a criação de uma cultura de prevenção. Há que se trazer os profissionais 

para junto da elaboração dos manuais internos, permitindo que exponham suas 

sugestões e contribuam de maneira qualitativa com a Biossegurança, pois, assim como 

já fora mencionado, quando o profissional executa suas atividades dentro das boas 

práticas, ele mostra que está preocupado não só consigo mesmo, mas com o bem estar e 

a entrega de uma análise de qualidade contribuindo com a saúde coletiva.  
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