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RESUMO 

 

A biossegurança pode ser definida como um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

diminuir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, 

animal e o meio ambiente. Particularmente, sobre estabelecimentos veterinários, não há 

muitas informações a respeito do assunto. Aliado a isso, o hábito de negligenciar as medidas 

de contenção não é situação incomum, o que, por sua vez, pode agravar os potenciais riscos 

presentes nesses ambientes. Neste contexto, objetivou-se com este estudo, identificar os tipos 

de riscos presentes em cada setor de um laboratório de análises e diagnóstico veterinário, 

elaborar os mapas de riscos com representações gráfica da intensidade e tipos de riscos, 

divulgar estes mapas junto aos trabalhadores, diagnosticar os tipos de resíduos gerados no 

laboratório e o manejo adotado para elaboração e implementação do Plano de Gestão dos 

Resíduos. O estudo foi realizado no período de outubro de 2013 a março de 2014, por meio de 

check list baseado na legislação vigente, sobre boas práticas laboratoriais, mapeamento de 

riscos e gestão dos resíduos. Os resultados demonstraram que todos os riscos e graus de 

intensidade foram observados no laboratório avaliado, com predominância do risco biológico 

e intensidade grave na maioria dos setores. O risco químico foi o de menor ocorrência, apesar 

de apresentar maior coeficiente de variação. A maior e menor intensidade de risco foram 

observadas nos setores de microbiologia e diagnóstico de anemia infecciosa equina, 

respectivamente.  Quanto ao manejo dos resíduos, foram observadas falhas em todas as 

etapas, especialmente, na segregação, transporte interno, tratamento e armazenamento 

temporário, apesar da geração de todos os tipos de resíduos, exceto rejeito radioativo. A 

identificação dos riscos existentes no estabelecimento contribuiu para a elaboração dos mapas 

de riscos em cada setor, representando os potenciais riscos identificados e as medidas de 

contenção preconizadas. Além disso, foi elaborado e implementado o plano de gestão dos 

resíduos, visando correções das não conformidades observadas e, consequentemente, a 

minimização da exposição dos trabalhadores aos riscos presentes no laboratório. Com este 

estudo, pôde-se evidenciar que a estrutura física e os recursos materiais e humanos exercem 

influência direta para o sucesso de um plano de biossegurança, sendo também imprescindível 

a adoção de um programa de educação continuada para manutenção da adesão às medidas 

preventivas indicadas para minimização dos riscos existentes no laboratório em estudo.  

 

Palavras-chave: gestão de resíduos, identificação dos riscos, mapeamento dos riscos, saúde 

ocupacional, sustentabilidade ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Biosafety can be defined as the actions taken to prevent, reduce or eliminate risks inherent in 

activities that could endanger human health and the environment. Especially on veterinary 

environments, there is not much information on the subject. Moreover, the habit of neglecting 

the adoption of containment measures is not uncommon, which can exacerbate the potential 

hazards present. Thus, the objective of this study was to identify the types of risks present in 

each section of the laboratory, prepare risk maps with graphical representations of intensity 

and types of risks, disclose these maps to workers as well as to recognize the types of waste 

generated in the laboratory and the management adopted to the wastes to elaborate and 

implement a Waste Management Plan. The study was conducted at an official laboratory for 

veterinary diagnosis from October, 2013 to March, 2014.  In this research, a check list was 

conducted based on the current legislation on good laboratory practices, risk mapping and 

waste management. The results showed that all risks and degrees of intensity were present in 

the laboratory with predominance of biological risk, which had severe intensity in most 

departments. On the other hand, chemical risk was the least frequent, although it showed the 

highest coefficient of variation. Regarding intensity, the highest and the lowest amount of 

riskwere observed in the departments of microbiological diagnosis and equine infectious 

anemia, respectively. As for waste management, failures were observed in all stages, 

especially segregation, internal transportation, handling and temporary storage, despite the 

generation of all types of RSS, but radioactive waste. The risk assessment in the laboratory 

facilities contributed to the preparation of risk maps in each sector, representing the potential 

hazards identified and containment measures recommended. Furthermore, a waste 

management plan was developed and implemented, seeking correction of nonconformities 

observed and, consequently, minimizing workers exposure to hazards present in the 

laboratory. With this study, it was possible to evidence that the physical structure as well as 

material and human resources influence directly the success of a biosafety plan. Thus, it is 

essential the adoption of a continuing education program to maintain the adherence to 

preventive measures indicated to minimize risks in the laboratory studied.  

 

Keywords: environmental sustainability, occupational health, risk identification, risk 

mapping, waste management. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. Introdução 

 

O comportamento das doenças infecciosas emergentes e reemergentes tem 

acentuado a discussão das condições de biossegurança nas instituições de ensino, pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e de prestação de serviços. A despeito do avanço tecnológico, o 

profissional de saúde está frequentemente exposto a vários tipos de riscos, cujo enfrentamento 

depende em grande parte de adequações das instalações físicas (estruturas), boas práticas 

(processos) e capacitação técnica desses trabalhadores
1
. Tais situações têm sido declaradas 

como impeditivas ao reconhecimento dessas organizações como Laboratórios Oficiais, uma 

vez que devem obedecer a critérios internacionais para requisitos e competências.  

A biossegurança no Brasil possui duas vertentes, uma legal e outra praticada
2
. A 

primeira foi criada em 1995 e engloba a tecnologia de engenharia genética, estabelecendo os 

requisitos para o manejo de organismos geneticamente modificados
1
. Já a segunda surgiu a 

partir de recomendações preventivas, prioritariamente relacionadas aos riscos biológicos, para 

controle do ambiente e do processo de trabalho em laboratórios de saúde pública
3
, sendo 

incluídos, posteriormente, também os riscos físicos, químicos e ergonômicos associados às 

atividades desenvolvidas em ambientes de atenção à saúde, aproximando-se, em seu escopo, 

dos programas de qualidade e da saúde do trabalhador
4
. 

Nesse sentido, pode-se definir biossegurança como um conjunto de ações 

destinadas a prevenir, controlar, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades que 

possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. 

Caracteriza-se como estratégia essencial para a pesquisa e o desenvolvimento sustentável, 

sendo de fundamental importância para avaliar e prevenir os possíveis efeitos adversos de 

novas tecnologias à saúde
5
. 

É importante ressaltar, como ferramentas do controle de risco em ambientes 

laboratoriais, um eficiente programa de gestão dos resíduos (PGR) e a utilização do mapa de 

risco (MR). Este consiste na coleta do maior número possível de informações sobre os riscos 

existentes no ambiente de trabalho e sua representação grafica
6
. Aquele, por sua vez, pode ser 

definido como a descrição dos procedimentos operacionais relacionados ao manejo dos 

resíduos, desde a sua geração até a disposição final, conforme suas características e 

periculosidade
7
. 
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Assim, processos inadequados relacionados à biossegurança em ambientes 

laboratoriais veterinários, podem ser extremamente deletérios para a saúde pública e meio 

ambiente, e, se diagnosticados, as ações corretivas devem ser imediatas. Ademais, o 

conhecimento sobre os tipos de riscos e sua intensidade pode favorecer decisões futuras 

quanto às medidas de contenção necessárias para estabelecimentos relacionados à saúde 

animal. 

 

2. Caracterização do Problema 

 

2.1. Biossegurança em laboratórios  

 

A partir do conceito de biossegurança é possível perceber a importância da 

discussão desse tema, por envolver diferentes áreas do conhecimento, dentre as quais pode-se 

destacar hospitais, indústrias, centros de pesquisas, universidades e laboratórios
8
. Ressalta-se 

que em qualquer um desses estabelecimentos, especialmente nesses últimos, agentes físicos, 

químicos, biológicos e ergonômicos podem influenciar a execução dos procedimentos 

operacionais resultando em riscos ocupacionais ou ambientais
9
.   

Neste contexto, o risco ergonômico pode ser definido como qualquer ocorrência 

que venha interferir nas características psíquicas ou fisiológicas do indivíduo, podendo gerar 

desconforto ou afetando sua saúde. Como exemplos destacam-se a pipetagem contínua, 

transporte manual de material de peso elevado, adoção de postura corporal inadequada 

durante a execução das atividades, dentre outras
10

.  

Por sua vez, o risco físico envolve exposição a ruídos, vibrações, radiações 

ionizantes e não ionizantes, ventilação insuficiente e temperaturas extremas, por exemplo, e o 

risco químico constitui-se na exposição a todas as substâncias ou compostos nas formas de 

gases, vapores, poeiras, fumaças, fumos, névoas ou neblinas, as quais possam penetrar no 

organismo pela via respiratória, por contato pela pele e mucosas ou absorvidas por ingestão
11

. 

Os autores supracitados declararam ainda que o risco de acidentes, que se 

constitui pelas situações de perigo existentes, pode afetar a integridade física e psicossocial 

dos trabalhadores do laboratório, como risco de quedas, perfurações, mordeduras, choques 

elétricos e pancadas. 
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Em se tratando de agentes biológicos, a importância da identificação do risco deve 

incorporar além da estimativa do risco e o dimensionamento da estrutura para a contenção, 

características inerentes ao agente, que devem ser conhecidas para a tomada de decisão no 

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

destacam a virulência, modo de transmissão, estabilidade, concentração, volume, origem do 

agente, disponibilidade de medidas profiláticas, tratamentos eficazes e fatores inerentes aos 

trabalhadores
12

. 

A partir dessas características, os agentes biológicos são distribuídos em classes 

de risco, sendo de Classe de risco I os organismos que tenham pouca probabilidade de causar 

enfermidades humanas e em animais; Classe de risco II, agentes que provocam infecções no 

homem ou nos animais, cujo potencial de propagação e disseminação é limitado, e para os 

quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes; Classe de risco III, agentes que 

podem causar doenças em humanos ou animais, potencialmente letais, que representam risco 

se disseminados na comunidade e no meio ambiente, para as quais existem usualmente 

medidas de tratamento e/ou de prevenção; os organismos pertencentes à Classe de risco IV 

são aqueles que representam grande ameaça para pessoas e animais, que possuem alta 

capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente e que não são sensíveis a 

nenhuma medida profilática ou terapêutica conhecidas; já os agentes Classe de risco V são 

aqueles que causam doenças em animais, não existentes no Brasil e que, embora não sejam 

patógenos de importância para o homem, podem gerar graves perdas econômicas, sendo sua 

importação proibida
13

.  

Os agentes pertencentes às classes de risco supracitadas só podem ser 

manipulados em ambientes que atendam requisitos de contenção ou Nível de Biossegurança 

(NB) conforme suas características, sendo designados em ordem crescente (NB-1 a NB-4) de 

acordo com o grau de proteção proporcionado à clientela interna e externa do laboratório e ao 

meio ambiente, combinando prática e técnica laboratorial, equipamentos de segurança e 

instalações físicas
11

.  

Os requisitos básicos dos laboratórios para cada nível de biossegurança estão 

representados no Quadro 1. 
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QUADRO 1 – Resumo dos níveis de biossegurança (NB) recomendados para agentes infecciosos. 

NB AGENTES PRÁTICAS 

EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA 
(Barreiras primárias) 

INSTALAÇÕES 
(Barreiras secundárias) 

EXEMPLOS 

1 

Que não são conhecidos 
por causarem doenças em 
humanos e animais  

Boas Práticas laboratoriais 
(BPLs) 

Barreiras primárias: não são 
necessárias. 
EPIs (jaleco e luvas) 

Bancadas abertas com pias próximas  Bacillus subtilis 

2 

Associados com doenças 
com risco de lesão 
percutânea, ingestão, 
exposição da membrana 
mucosa 

NB-1 acrescido de: 

 Acesso limitado 

 Sinalização de risco 

 Manual de biossegurança 

 Descontaminação dos 

resíduos  

Barreiras primárias: cabines de classe 
I ou II, centrífuga com caçapa e uso 
de EPIs (aventais, luvas e proteção 
para o rosto, quando necessário) 

NB-1  
Mais: autoclave disponível 

 Pseudomonas spp 

 Escherichia spp 

 Salmonella spp 

 Clostridium perfringens 

 Staphylococcus aureus 

 
 

3 

Agentes exóticos com 

potencial para transmissão 
via aerossol. 
Consequências sérias ou 
até fatais 

Praticas de NB-2 mais: 

 Acesso controlado 

 Descontaminação de todo 

resíduo 

 Descontaminação da roupa 

usada no laboratório antes de 
ser lavada 

 Amostra sorológica dos 

funcionários 

Barreiras primárias: cabines de classe 

I ou II e uso EPIs (aventais, luvas e 
proteção respiratória, quando 
necessário 

NB-2 mais: 

 Separação física dos corredores de 
acesso 

 Portas de acesso duplas com 
fechamento automático 

 Ar de exaustão não recirculante 

 Fluxo de ar negativo dentro do 

laboratório 

 Lyssavirus 

 Brucella spp   

 Clostridium botulinum 

 Rickettsia rickettsii 

 Príons 

 

4 

Agentes exóticos ou 
perigosos que impõem um 
alto risco ou risco 

desconhecido de 
transmissão 

NB-3 mais: 

  Mudança de roupa antes de 

entrar no laboratório 

 Banho de ducha na saída 

 Todo o material 

descontaminado na saída das 
instalações 

Barreiras primárias: cabines de classe 
II ou classe III  
 

NB-3 mais: 

 Edifício separado ou área isolada 

 Sistemas de abastecimento e escape 

a vácuo e de descontaminação 
 

 Filovirus - Ebola e 

Marburg 

 Flavivirus – Encefalite 

européia do carrapato 

 Nairovirus – Febre 

hemorrágica do Congo 
 

Fonte: Adaptado de Brasil
1
 e Brasil

13
.
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A relação direta entre a classe de risco do agente biológico e o NB é uma 

dificuldade habitual no processo de definição do nível de contenção. Geralmente, o NB é 

proporcional à classe de risco do agente, contudo certos procedimentos ou protocolos 

experimentais podem exigir um maior ou menor grau de contenção. Como exemplo desta 

premissa pode-se citar o diagnóstico do Mycobacterium tuberculosis (classe de risco III), em 

que a baciloscopia pode ser executada em área de contenção NB-2, utilizando-se uma cabine 

de segurança biológica, porém a cultura bacteriológica do agente só deverá ocorrer em área 

NB-3
1
. 

Desse modo, os laboratórios de diagnóstico e/ou pesquisa de agentes patogênicos 

que apresentam NB-2, podem manipular organismos classe de risco III, desde que sejam 

adotadas medidas mais restritas de biossegurança e se institua padrões de boas práticas 

laboratoriais que os aproximem dos princípios de segurança preconizados para o NB-3, em 

decorrência da possibilidade de transmissão via aerossóis ou contato com fluídos corpóreos 

contaminados com esses agentes
11

.  

2.2. Biossegurança e mapa de riscos 

 

Mesmo com a criteriosa definição do nível de biossegurança e adoção de medidas 

de contenção apropriadas para o manuseio de agentes de diferentes classes de risco, o 

trabalhador do laboratório ainda pode adquirir uma infecção no ambiente laboral
14

, 

contrariando todos os requisitos para competência, pela exposição real ao risco, neste caso 

não dimensionado e/ou calculado.  

Para manejar de forma adequada a possibilidade de ocorrência de um agravo desta 

natureza ou originado pelos demais tipos de risco, o primeiro passo depende primordialmente 

da identificação dos riscos, com objetivo de determinar agentes com potencial nocivo e 

reconhecer a probabilidade do dano proveniente destes, associada às medidas disponíveis para 

sua prevenção
15

, considerando particularmente a realidade local.  

A identificação dos riscos é importante ferramenta para conhecer e minimizar 

falhas passíveis de comprometer a segurança que deve existir no ambiente laboral. Além 

disso, facilita a tomada de decisões, pelo caráter gerencial referente à necessidade do 

aprimoramento das barreiras e instalações existentes, aquisição de novos equipamentos e 

treinamento da equipe, evitando ou minimizando não só os potenciais agravos à saúde dos 

usuários do estabelecimento, como também, os danos ambientais
16

.  
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Desse modo, as Precauções Universais devem ser sempre recomendadas e para 

estabelecer medidas preventivas sobre quaisquer tipos de injúrias que possam ocorrer no 

ambiente laboral, o uso dos equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, óculos de 

proteção, aventais, dentre outros) e equipamentos de proteção coletiva (sinalizações de saídas 

de emergência, extintores de incêndio, afixação de simbologia de risco nos locais apropriados, 

dentre outros) são essenciais à proteção do risco potencial
11,17

.  

Neste sentido, o mapeamento dos riscos é uma importante ferramenta utilizada, 

que consiste na representação gráfica dos tipos de riscos presentes em cada setor de uma 

instituição, sua intensidade e as medidas preconizadas para sua prevenção
4
. Deve ser afixado 

em local de fácil visualização, sendo também uma exigência legal passível de sanção em 

casos de não conformidades
18

. 

Na elaboração do MR são utilizadas cores para identificar o tipo de risco 

encontrado na avaliação preliminar, sendo que a cor verde representa o risco físico; a cor 

vermelha, o risco químico; a cor marrom, risco biológico; cor amarela indica risco 

ergonômico e a cor azul, risco de acidentes
6
, conforme Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – Classificação dos principais riscos ocupacionais de acordo com sua natureza 

e a padronização das cores correspondentes. 
COR 

REPRESENTATIVA 

NATUREZA 

DO RISCO 
EXEMPLOS 

Verde Físico 
Ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade 

Vermelho Químico 
Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores de 

substâncias ou compostos químicos 
Marrom Biológico Vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários e príons 

Amarelo Ergonômico 

Esforço físico intenso, transporte manual de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, imposição 

de ritmo excessivo, monotonia e repetitividade e outras 

situações causadoras de stress físico e/ou psíquico 

Azul Acidentes 

Arranjo físico inadequado, equipamentos sem proteção, 

ferramentas defeituosas ou inadequadas, iluminação 

inadequada, probabilidade de incêndio ou explosão, 

armazenamento inadequado e outras situações que podem 

contribuir para a ocorrência de acidentes 

Fonte: Adaptado de Souza et al.
6 
e

 
Brasil

18
   

 

A gravidade dos riscos é representada pelo tamanho dos círculos
19

. Círculo menor 

indica risco leve por sua essência ou por ser risco moderado com medidas de profilaxia ou 

tratamento já conhecidos; círculo médio indica risco moderado, ou seja, que gera relativo 

incômodo, mas que pode ser controlado. O círculo grande, por sua vez, indica risco que pode 
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ser letal ou implicar em danos permanentes ao trabalhador e que não dispõe de mecanismo 

para redução, neutralização ou controle
10

, conforme representado no Quadro 3.  

 

QUADRO 3 – Legenda da natureza e intensidade do risco de 

acordo com padronização de cores e tamanho do 

círculo. 
 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Kirchner et al.15 

 

 

Há de se considerar ainda, que a existência de diferentes tipos de riscos em um 

mesmo ponto, pode ser representada por um único círculo dividido conforme a quantidade de 

riscos e com a cor pertinente
20

. O autor destaca ainda que quando um risco afeta a seção 

inteira, uma forma de representar esta situação no mapa é colocá‐lo no meio do setor e 

acrescentar setas nas bordas, indicando que aquele problema se espalha pela área toda (Figura 

1). 

FIGURA 1 – Modelos de representação gráfica de vários tipos de 

riscos em um único ponto e de risco que afeta uma 
seção inteira. 
Fonte: Porto20. 

 

Os riscos deverão ser representados em plantas baixas ou esboço do local de 

trabalho (croqui), com legendas explicativas relacionando o tipo de risco e EPIs preconizados 
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para prevenção. Posteriormente os mapas deverão ser afixados em locais visíveis em todas as 

seções para o conhecimento dos trabalhadores
19

. 

Desse modo, o mapa de risco constitui-se em um referencial não apenas para ser 

demonstrado no ambiente de trabalho, mas também para propiciar uma mudança de percepção 

sobre os riscos e servir como base para reflexão e construção de novos conhecimentos, 

melhorando a efetividade das ações de biossegurança
4
. 

2.3. Biossegurança e gestão de resíduos  

 

Sabe-se que para a adoção de uma eficiente gestão de biossegurança, é necessário 

também incluir o manejo dos resíduos na tipificação dos riscos em um laboratório. Nestes 

estabelecimentos ocorre a geração de diversos tipos de resíduos de serviços de saúde (RSS), 

alguns com características que podem representar riscos à clientela interna, à população em 

geral e ao meio ambiente
21

.  

Esses produtos representam uma pequena parcela do total dos resíduos sólidos 

produzidos, porém são particularmente importantes quando mal gerenciados, uma vez que 

podem ser fontes de potenciais riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos ou de 

acidentes
22

 e que, por isso, constituem relevante item no programa de biossegurança
23

. 

Para prevenção dos riscos, relacionados aos RSS, é necessário classificar estes 

produtos conforme seu estado físico, composição, características físico-químicas, impacto 

ambiental, potencial de risco e a sua origem
24

. Conhecer os tipos de resíduos gerados em um 

estabelecimento permite maior eficiência no manejo, segurança e economia, haja vista que 

possibilita a redução dos riscos e gastos no seu manuseio
21

. Assim, os sistemas de tratamento 

mais seguros e dispendiosos destinar-se-ão à fração de resíduos que realmente o necessitam
25

, 

facilitando a tomada de decisões quanto aos resíduos que podem ser recuperados e aos que 

podem seguir o fluxo de tratamento e disposição final
26

.  

Conforme descrito na RDC 306 de 2004 da ANVISA
27

, os RSS são classificados 

em cinco grupos listados de A a E, de acordo com as características que apresentam. 

Pertencem ao grupo A, os resíduos potencialmente infectantes; grupo B, resíduos químicos; 

grupo C, rejeitos radioativos; grupo D, resíduos comuns e o grupo E, materiais 

perfurocortantes ou escarificantes (Quadro 4). 
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QUADRO 4 – Classificação dos RSS por grupo, segundo RDC 306 ANVISA
27

. 
Grupo A – Resíduos potencialmente infectantes 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que 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 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 microrganismos, 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 g ou estatura menor que 25 cm ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não 

tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelos familiares. 

A4 

 Kits de linhas arteriais, intravenosas 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 microrganismos, 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 Químicos 

Resíduos contendo substâncias químicas que podem representar risco à saúde pública e ao meio 
ambiente de acordo com suas características. 

 Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; 
digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde ou apreendidos e 

os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos sujeitos a controle especial. 

 Resíduos de saneantes, desinfetantes, saneantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

 Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores) e Efluentes dos equipamentos 
automatizados utilizados em análises clínicas. Demais produtos considerados perigosos, como tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos. 

 
Fonte: Adaptado de Brasil27    

                                                                                                                    Continua 
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QUADRO 4 – Classificação dos RSS por grupo segundo RDC 306 ANVISA
27

. 

(Continuação) 
Grupo C – Rejeitos radioativos 

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 clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. 
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. 

 Papel de uso sanitário e fraldas, 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 – Resíduos perfurocortantes 

 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. 
Fonte: Adaptado de Brasil27. 

 

A partir desta classificação, os resíduos devem ser manuseados de formas distintas 

em todas as etapas, que incluem a segregação, acondicionamento, identificação, transporte 

interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta, transporte 

externo e destinação final
28

. 

A segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua 

geração, conforme as características físicas, químicas, biológicas, estado físico e os riscos 

envolvidos e é a etapa fundamental do manejo, pois norteará processos subsequentes, 

incluindo a necessidade de tratamento ou não antes da disposição final
29,30

. 

Gonçalves et al.
28

, em estudo para avaliar modelo de implantação de 

gerenciamento de resíduos em laboratório clínico, destacaram que esta etapa, se for efetuada 

de forma eficiente pode contribuir para a redução do volume de resíduos infectantes e a 

incidência de acidentes ocupacionais, entre outros benefícios à saúde pública e ao meio 

ambiente, sendo imprescindível para o sucesso de um programa de biossegurança.  

Os autores ressaltaram que a capacidade dos colaboradores em reconhecer e 

identificar onde os resíduos deverão ser acondicionados logo após sua geração está 

diretamente relacionada à capacitação contínua e exaustiva dos envolvidos, além da 

necessidade de supervisão constante. 
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O acondicionamento dos RSS, por sua vez, constitui a próxima etapa do manejo e 

consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que obedeçam as 

normas de segurança, que no Brasil, são estabelecidas pela ABNT, na NBR 9191
31 

e a RDC 

306 da ANVISA
27

. Estas determinam a obrigatoriedade dos recipientes serem providos de 

tampa acionada a pedal, resistentes a vazamentos, punctura e ruptura.  Sua função principal 

consiste em isolar os resíduos do meio externo, impedindo contaminação ambiental, manter 

vetores afastados e evitar contato direto dos trabalhadores com os resíduos
24

.  

Neste sentido, os resíduos do grupo A devem ser acondicionados em sacos 

brancos leitosos ou vermelhos; resíduos do grupo B, em recipientes rígidos adequados para 

cada tipo de substância química; os rejeitos radioativos, em recipientes com blindagem 

adequada ao tipo de elemento radioativo a sofrer decaimento; resíduos do grupo D, em sacos 

impermeáveis e os do grupo E, em recipiente rígido, estanque, resistente à ruptura e 

vazamento, impermeável e com tampa
32

.  

Já a identificação, próxima etapa do manejo dos RSS, consiste no conjunto de 

medidas que permite o reconhecimento dos resíduos
27

. Neste sentido, Melo et al.
34

, em estudo 

para avaliar o gerenciamento de RSS em estabelecimentos de Jataí - GO, verificaram a 

ausência de identificação nos sacos de descarte de resíduos potencialmente infectantes em 

80% das instituições estudadas. Os autores ressaltaram que essa etapa, se conduzida de forma 

correta, pode contribuir consideravelmente para a redução da exposição do trabalhador 

envolvido no manejo desses produtos.  

Ressalta-se que 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 

símbolos, cores e frases, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e 

aos riscos específicos de cada grupo de resíduos
35

, conforme demonstrado no Quadro 5. 
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QUADRO 5 – Símbolos de identificação dos resíduos. 
SÍMBOLO CARACTERÍSTICA IDENTIFICAÇÃO ONDE USAR 

 

Presença de agentes 
biológicos 

Rótulo de fundo branco, desenho e 
contorno preto, inscrição: RESÍDUO 

INFECTANTE 

Recipientes de 
acondicionamento, 

carro de coleta, 
contêineres e porta do 

abrigo 

 

Periculosidade do 
resíduo químico 

Rótulo com desenho e contorno 
preto, e símbolo que caracteriza a 
periculosidade do resíduo químico 

Recipientes de 
acondicionamento e 
abrigo de resíduos 

químicos 

 

Presença de radiação 
ionizante 

Rótulo amarelo, com o trifólio de cor 
magenta em fundo amarelo e a 

inscrição: REJEITO 
RADIOATIVO 

Recipiente de 
acondicionamento para 

decaimento 

 

Material reciclável  
 

Rótulos com o fundo de cor 
específica: Papel (Azul); plástico 
(Vermelho), vidro (verde), metal 
(amarelo), orgânico (marrom) e 

madeira (preto) 
 

Recipiente de 
acondicionamento, 

carros de coleta, 
contêineres e local de 

armazenamento de 
resíduos recicláveis  

 

 

Presença de materiais 
perfurantes, cortantes 

ou escarificantes  
 

Rótulo de fundo branco, desenho e 
contorno preto, contendo o símbolo 
de resíduo infectante e a inscrição: 

RESÍDUO 
PERFUROCORTANTE 

 

Recipiente de 
acondicionamento de 
materiais perfurantes, 
cortantes e abrasivos, 
carro de coleta interna 

e contêineres.  
 Fonte: Adaptado de Brasil27 e Bagio et al.36 

 

A partir dessas etapas, os resíduos deverão ser transportados do ponto de geração 

até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a 

finalidade de apresentação para coleta. Este manejo deve ser feito em recipientes adequados, 

ou seja, constituídos de material rígido, lavável, impermeável, providos de tampa, com cantos 

e bordas arredondadas e em horários não coincidentes com o maior fluxo de pessoas ou de 

atividades
32

.  

Outra importante etapa do manejo é o tratamento, que consiste em quaisquer 

processos que alterem as características dos resíduos, visando a minimização do risco à saúde, 

preservação do meio ambiente, segurança e saúde do trabalhador. O método a ser empregado 

é variável conforme o grupo a que pertence o material, sendo as técnicas de desinfecção 

térmica as mais comumente utilizadas e dentre estas, a autoclavação e incineração
37

.  

Resíduos potencialmente infectantes dos grupos A1, A2, A3 e A5, assim como os 

resíduos perfurocortantes devem ser tratados antes da destinação final. Resíduos químicos que 

apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, quando não forem submetidos a processo de 

reutilização ou recuperação, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final 

específicos. Já o tratamento dispensado aos rejeitos radioativos é o armazenamento, em 

condições adequadas, para o decaimento do elemento radioativo
27,32

. 
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Para ser eficiente, o tratamento ao qual o RSS foi submetido deve ser validado 

para verificação da eficácia do equipamento ou do processo. Por isso, recomenda-se que os 

esterilizadores a vapor e ar quente sejam testados com indicadores biológicos uma vez por 

semana, sendo este o mecanismo escolhido para certificar que o nível de esterilidade 

estabelecido para o tratamento do produto foi alcançado
37

. 

Apesar da exigência de tratamento antes da disposição final, Silva et al.
38

, após 

caracterização microbiológica de lixiviados gerados por resíduos domiciliares e de serviços de 

saúde, por não encontrarem elementos que comprovassem maior periculosidade dos RSS 

quanto ao risco biológico, afirmaram ser improcedente a exigência de tratamento prévio à 

disposição final. Os autores recomendaram a codisposição dos dois tipos de resíduos em 

aterros sanitários, uma vez que ambos apresentaram risco potencial à saúde humana por 

possuírem características microbiológicas semelhantes.  

Por outro lado, considerando que apenas 12,6% dos municípios no Brasil possuem 

aterro sanitário e que falhas em outras etapas do manejo dos RSS não são incomuns
32

, a 

recomendação do tratamento prévio é imprescindível, haja vista a possibilidade de ocorrência 

de agravos à saúde relacionados não só ao risco biológico, mas também químico, físico, social 

e econômico, como aconteceu com o acidente envolvendo o Césio 137 na cidade de Goiânia 

em 1987, uma vez que o episódio culminou em efeitos negativos em todas essas esferas
7
.  

Com relação ao armazenamento externo, o abrigo deve ser construído em 

alvenaria, fechado, dotado de aberturas teladas para ventilação, ter localização que não abra 

diretamente para a área de permanência de pessoas e circulação de público, dando-se 

preferência aos locais de fácil acesso à coleta externa
32

. Reis et al.
39

 em estudo para avaliar o 

manejo dos RSS gerados em estabelecimentos veterinários de Salvador constataram que 78% 

das instituições analisadas não possuíam abrigo externo. Esse estudo foi conduzido em 

clínicas e consultórios veterinários, não sendo mencionados laboratórios de apoio diagnóstico 

à saúde animal. 

Assim, levando-se em consideração os riscos inerentes ao manuseio dos RSS, 

todos os serviços de saúde devem elaborar um Plano de Gestão dos Resíduos (PGR), 

contemplando as etapas supracitadas e descrever medidas de prevenção a acidentes 

ocupacionais, englobando também os equipamentos de proteção utilizados para o manejo 

desses produtos
27

.  

Neste sentido, a NR 6 preconiza a utilização de equipamentos de segurança como 

óculos para proteção dos olhos, máscara, avental impermeável, jaleco de manga longa, luvas, 
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sapatos fechados e impermeáveis ou outros que se fizerem necessários conforme o risco a que 

o trabalhador estiver exposto, sempre que for manusear os resíduos
33

, sendo que na literatura 

consultada foram apontadas falhas concernentes a este item em estabelecimentos existentes no 

Brasil
7,40,14,23,34

. 

3. Justificativa 

Primordialmente, para se estabelecer medidas de biossegurança, objetivando 

prevenção dos riscos inerentes à atividade laboratorial, é necessário ter conhecimento sólido 

sobre os tipos e intensidade dos fatores de riscos presentes nestes ambientes. Com relação a 

isso, muitos questionamentos ainda precisam ser esclarecidos, como a observação dos locais 

onde há possíveis ocorrências de injúrias, até que ponto a presença do risco pode ser 

controlada e as ferramentas necessárias para tanto. 

Esses dados poderão ser buscados por meio da identificação dos riscos no 

ambiente de trabalho, que deve incorporar respostas sobre os fatores de risco e a sua 

estimativa de ocorrência, os indivíduos expostos, medidas de contenção existentes e a 

divulgação das informações que poderão conduzir à maior segurança ocupacional.  

Particularmente, não há muitas informações a respeito do tema sobre ambientes veterinários. 

Aliado a isso, o hábito de negligenciar as medidas de proteção individual e coletiva não é 

situação incomum, o que, por sua vez, pode agravar os potenciais riscos presentes.  

Desse modo, um caminho para otimizar a gestão dos RSS é o exercício do bom-

senso, aliado à educação e treinamento dos profissionais. A adoção do manuseio adequado 

dos resíduos veterinários, no contexto da biossegurança, aliando economia de recursos, 

preservação do meio ambiente, ética e responsabilidade poderão garantir mais qualidade de 

vida no presente e um futuro mais saudável para as próximas gerações. 

Tal cenário justifica a necessidade deste estudo, cujos objetivos foram identificar 

os tipos de riscos presentes em cada setor, elaborar os mapas de riscos com representações 

gráfica da intensidade e tipos de riscos e divulgar estes mapas junto aos trabalhadores de cada 

unidade, visando a implementação de medidas de minimização dos riscos ocupacionais e 

ambientais, assim como diagnosticar os tipos de resíduos gerados no laboratório e o manejo 

adotado para elaboração e implementação do Plano de Gestão dos Resíduos (PGR). 
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CAPÍTULO 2 - Implementação de princípios de biossegurança e construção dos mapas 

de risco em um laboratório oficial de análises e diagnóstico veterinário em Goiânia, 

Goiás 

 

RESUMO 

 

A utilização do mapa de risco em ambientes veterinários é crucial para a aplicação dos 

princípios da biossegurança, uma vez que além de identificar os potenciais riscos e os 

mecanismos disponíveis para manejá-los, viabiliza maior salubridade do ambiente laboral. 

Baseando-se nesta premissa, objetivou-se com este trabalho a identificação dos riscos 

presentes em um laboratório oficial de diagnóstico veterinário localizado em Goiânia, Goiás, 

elaboração de mapas com representações gráfica da intensidade e tipos de riscos e divulgação 

destes junto aos trabalhadores de cada unidade. O estudo foi classificado como observacional, 

descritivo e estudo de caso, cujas ferramentas de execução compreenderam avaliação in loco 

de cada unidade e check list para o diagnóstico situacional dos riscos presentes no laboratório 

no período de outubro de 2013 a março de 2014. Foram observados potenciais riscos físicos, 

químicos, ergonômicos, mecânicos e biológicos, com intensidade grave em sua maioria, com 

predominância destes. Os setores de microbiologia e diagnóstico de raiva foram os que 

apresentaram maior quantidade de riscos. Os menores valores, por sua vez, foram observados 

no setor de diagnóstico de anemia infecciosa equina e parasitologia. Assim, a identificação 

dos riscos existentes no laboratório contribuiu para a elaboração dos mapas de riscos em cada 

setor do estabelecimento e reforçou os planos de gestão de biossegurança e controle de 

qualidade. Tais medidas propiciaram a adoção de ações corretivas referentes às não 

conformidades observadas por ocasião de sua realização, especialmente questões relativas à 

adesão de medidas de proteção individual e coletiva, sendo ferramenta imprescindível na 

implementação do programa de biossegurança.  

 

Palavras-chave: controle de qualidade, identificação dos riscos, mapeamento dos riscos, 

saúde ocupacional.  
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Implementing biosafety principles and construction of risk maps in an official 

laboratory for veterinary diagnosis in Goiânia, Goiás 

 

Abstract 

 

The use of risk map in veterinary environments is crucial for the application of biosafety 

principles since it helps to identify potential hazards and the availability of mechanisms to 

manage them.  Risk maps also enable greater healthiness to the work environment. Based on 

this premise, the aim of this work was to make risk identification in an official laboratory for 

veterinary diagnosis in Goiânia, Goiás. We identified the types of hazards present in each 

sector, formulated graphical representations of of these hazards intensity and types and 

publicized the information to the workers of each unit. The study was classified as 

observational, descriptive and as a case study, whose implementing tools were: spot 

assessment of each unit and checklist for situational diagnosis of the hazards present in the 

laboratory from October, 2013 to March, 2014. We observed potential physical, chemical, 

ergonomic, mechanic and biological hazards and most of them had severe intensity. The 

sectors of microbiology and rabies diagnosis presented more hazards. On the other hand, 

fewer hazards were presented in sectors of equine infectious anemia diagnosis and 

parasitology. Thus, risk assessment in the lab contributed to the preparation of risk maps to 

each sector of the laboratory and strengthened management plans for biosafety and quality 

control, as it led to the adoption of corrective actions related to the non-conformities 

observed, especially regarding the adherence to the use of individual and collective 

protection, since this kind of measure is an indispensable tool in the implementation of the 

biosafety program. 

 

Keywords:  occupational health, quality control, risk analysis, risk identifications, risk 

mapping. 
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Introdução 

 

O mapa de risco (MR) pode ser definido como a representação gráfica dos riscos 

no ambiente laboral, onde são apontados os locais, natureza e intensidade dos riscos, estando 

estes vinculados, de forma direta ou indireta, às atividades realizadas no setor e às condições 

físico-estruturais que possam interferir na saúde do trabalhador e no meio ambiente, sendo 

também uma questão determinada pela legislação vigente
1
. 

Como cada laboratório pode ter uma combinação de riscos própria, o MR é uma 

ferramenta específica, ou seja, não pode ser uma cópia de um documento pertencente a outro 

estabelecimento e sim apontar fidedignamente as recomendações de gerenciamento do risco 

pertinentes à unidade em estudo
2
. 

Além das medidas preventivas, a adoção do MR pode trazer outros benefícios, 

com destaque para a redução de gastos com acidentes, medicação, indenização, absenteísmo e 

danos patrimoniais; facilitação da gestão de saúde e segurança no trabalho com aumento da 

segurança interna e externa e melhoria do clima organizacional com maior produtividade, 

competitividade e lucratividade
3
. 

A ausência de legislação específica sobre o tema na Medicina Veterinária, aliada à 

deficiência no conhecimento dos agentes de riscos presentes em ambientes ligados à saúde 

animal, ao grande número de doenças com potencial zoonótico e à baixa adesão ao uso dos 

equipamentos de proteção individual, pode implicar em aumento da exposição aos riscos 

inerentes a esses serviços de saúde
4
. 

Há de se ressaltar ainda o fato de que grande parte das publicações técnicas 

encontradas se refere a estabelecimentos que envolvem o diagnóstico de doenças em 

humanos, o que pode contribuir para que o processo de identificação de risco em laboratórios 

veterinários seja incipiente. Desse modo, os microbiologistas e outros cientistas que 

trabalham com diagnóstico de doenças de animais, especialmente aquelas com potencial 

zoonótico, devem valorizar as práticas de biossegurança, visando a proteção da saúde humana 

e, obviamente, a qualidade do ensaio realizado
5
. 

Se falhas nas medidas de contenção forem observadas, a contaminação em 

ambiente laboral pode ser, de fato, bastante deletéria. Como exemplo disso, pode-se citar os 

casos de trabalhadores que adquiriram brucelose em virtude da manipulação de culturas ou 

ainda pela inalação de poeira contendo a bactéria Brucella spp. Os episódios foram atribuídos 
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à falta de cuidados, técnica inadequada no manuseio de material infeccioso ou, ainda, à 

ausência de equipamento de proteção pertinente ao risco
6
. 

Desse modo, o mapeamento de risco em ambientes veterinários é essencial para a 

aplicação dos princípios da biossegurança, uma vez que além de identificar os potenciais 

riscos e as ferramentas disponíveis para manejá-los, viabiliza maior salubridade do ambiente 

laboral, o que por sua vez implica diretamente em melhoria de qualidade dos serviços 

prestados sendo, portanto, também uma questão gerencial
7
. 

Nesse sentido, objetivou-se com este estudo implementar programa de 

biossegurança em um laboratório oficial de diagnóstico veterinário localizado em Goiânia, 

GO, por meio da identificação dos tipos de riscos presentes em cada setor, elaboração de 

mapas com representações gráfica da intensidade e tipos de riscos e divulgação dos mapas 

junto aos trabalhadores de cada unidade.  
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Material e Métodos 

 

O estudo foi classificado como observacional, descritivo e estudo de caso, cujas 

ferramentas de execução compreenderam avaliação in loco de cada unidade e check list para o 

diagnóstico situacional dos riscos presentes no estabelecimento, conforme metodologia 

descrita por Souza et al.
2
,
 
Andrade-Silva et al.

8 
e Kirchner et al.

9
. 

O local escolhido para o estudo foi um laboratório oficial de diagnóstico 

veterinário, localizado na cidade de Goiânia, Goiás, que possui três prédios distintos, com 

área total construída de 1.261,22 m
2
, sendo divididos em administrativo (escritórios, 

banheiros, copa e almoxarifado), área técnica (microbiologia, diagnóstico de raiva, 

diagnóstico de anemia infecciosa equina, sorologia, brucelose, parasitologia, infectório, 

lavagem/esterilização e descarte de resíduos) e área do biotério (Figura 1). O estabelecimento 

conta com corpo técnico, composto por 30 servidores, sendo que a maioria é concursada. Os 

cinco profissionais da limpeza são terceirizados.  

 

 

FIGURA 1 – Layout da área técnica de um laboratório de análise e diagnóstico veterinário, 

Goiânia, Goiás, 2014. 
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Na unidade em estudo são manipulados agentes de Classe de risco II e III, com 

destaque para Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Papillomavirus, 

Brucella spp, Lyssavírus (vírus da raiva), Lentivirus (vírus da anemia infecciosa equina), 

Clostridium perfringens e C. botulinum.  

Em primeiro momento, na etapa da identificação do risco, foram efetuados 

reconhecimento da estrutura física do laboratório, equipamentos, materiais, atividades 

desenvolvidas, caracterização dos riscos, por meio de check list baseado na legislação vigente 

sobre boas práticas laboratoriais
10

 e mapeamento de riscos
11

. As quantificações dos níveis do 

ruído e iluminação foram efetuadas apenas nas áreas técnicas, por meio do luxímetro digital 

modelo MLM 1011 marca Minipa (São Paulo, SP) e decibelímetro digital modelo DEC 460, 

marca Instrutherm (São Paulo, SP), respectivamente (Figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 - Decibelímetro (a) e luxímetro (b) utilizados para 

mensuração dos níveis de ruídos e iluminação em um 

laboratório de análises e diagnóstico veterinário, 

Goiânia, Goiás, 2014. 

 

 

Para calcular a intensidade dos riscos no laboratório, foram utilizados os dados 

obtidos na identificação inicial dos riscos, valorados por meio de uma escala de valores de 0 a 

3, sendo considerada intensidade inexistente como zero (0), leve como um (1), moderada 

como dois (2) e grave como três (3), baseado na classificação proposta por Neves et al.
1
.  
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A partir da quantificação da natureza e intensidade dos riscos identificados, 

procurou-se implantar protocolos de gerenciamento do risco, com elaboração dos MR de 

acordo com a simbologia de círculos e cores pertinentes, em croquis de cada setor do 

laboratório, conforme recomendado pela legislação vigente.  

A fase seguinte compreendeu a comunicação do risco e envolveu a apresentação 

desses mapas aos trabalhadores de cada unidade, individualmente, visando desenvolver 

medidas para redução dos possíveis riscos à saúde dos trabalhadores no laboratório, aliado aos 

treinamentos efetuados sobre biossegurança, com destaque para níveis de biossegurança, 

medidas de contenção, importância dos EPIs e EPCs, riscos na atividade laboratorial e 

interpretação dos mapas de riscos. A avaliação da eficiência das capacitações foi efetuada 

apenas de forma subjetiva, com observação da adesão às medidas de contenção preconizadas. 

A análise dos dados referentes à quantificação dos riscos foi obtida por meio de 

estatística descritiva, com cálculos dos parâmetros de tendência central (média e mediana) e 

parâmetros de dispersão (variância, desvio padrão e coeficiente de variação) dos resultados 

obtidos a partir da quantificação dos riscos observados em cada setor, segundo Centeno
13

.  

Após o somatório das estimativas de tipos de riscos (0
1
) e da sua intensidade (0

2
), 

para verificar a existência de associação entre essas variáveis, foi utilizado o Coeficiente de 

Spearman para Correlação entre as ordenações, conforme etapas descritas em Sampaio
14

. 

Como n era maior que 12, o valor de rs foi testado por meio do teste t de Student com n-2 

graus de liberdade para averiguação da correlação entre as ordenações. Os cálculos foram 

efetuados por meio da utilização do programa Microsoft Excel, versão 2007.  
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Resultados  

 

A partir da etapa de identificação de risco, foram encontrados potenciais riscos 

físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes no laboratório em estudo (Quadro 1 

e Figura 3). 

 

QUADRO 1 - Identificação dos riscos nos diferentes setores do laboratório de diagnóstico 

veterinário oficial, Goiânia, Goiás, 2013. 

Local 
Riscos de 

biossegurança 
Descrição do risco 

Recepção de 

amostras 

Biológico Amostras potencialmente infectadas 

Ergonômico Transporte manual de materiais e postura inadequada 

Acidentes Choque 

Áreas técnicas 

(microbiologia, 

brucelose sorologia, 

virologia e 

parasitologia) 

Físico Calor, ruído e radiação ultravioleta  

Químico Produtos químicos em geral 

Biológico Manipulação de agentes Classe de risco II e III 

Ergonômico Repetitividade e postura inadequada  

Acidentes 
Explosão, queimaduras, perfurações e iluminação 

insuficiente 

Lavagem e 

esterilização 

Físico Radiações não ionizantes e calor 

Químico Uso de detergentes e desinfetantes  

Biológico Processamento dos artigos oriundos das salas de análise  

Ergonômico 
Transporte manual de materiais, repetitividade e postura 

inadequada  

Acidentes Explosão, queimaduras, perfurações e choques 

Infectório/ 

Biotério 

Físico Ventilação insuficiente e ruído 

Químico 

Detergentes, desinfetantes, amônia (olhos e exposição 

respiratória), anestésicos e outros produtos químicos 

(inalação e contato) 

Biológico Agentes classe de risco 2 e 3 e seus tóxicos 

Ergonômico Transporte manual de materiais e postura inadequada  

Acidentes 
Quedas, mordeduras, perfurações e iluminação 

insuficiente 

Descarte de resíduos 

Físico Ventilação insuficiente e calor  

Químico Detergentes e desinfetantes 

Biológico Manejo de resíduos potencialmente infectados 

Ergonômico 
Transporte manual de resíduos, postura inadequada, e 

repetitividade  

Acidentes 
Explosão, queimaduras, perfurações e iluminação 

insuficiente 

Área administrativa 

(escritórios, sanitários 

e almoxarifado) 

Físico Ventilação insuficiente e radiação não ionizante 

Ergonômico 
Transporte manual de materiais, postura inadequada e 

repetitividade  

Acidentes Quedas e choques 
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FIGURA 3 – Exemplos de riscos observados em laboratório de análises e diagnóstico veterinário, 
Goiânia, Goiás, 2014: (a) Físico; (b) Químico; (c) Ergonômico; (d) Acidente e (e) 

Ergonômico. 

 

O risco físico foi observado em todas as áreas, exceto no setor de recepção de 

amostras, com predominância de incidência direta de sol em alguns setores, ventilação 

insuficiente, radiação ultravioleta, calor e ruídos excessivos.  

Já os riscos mecânicos ou de acidentes envolveram especialmente a possibilidade 

de perfurações (todas as áreas, exceto recepção de amostras e área administrativa), 

mordeduras pelo manuseio de camundongos (biotério e infectório), queimaduras e explosões 

(áreas técnicas), choques (recepção de amostras e área administrativa), quedas (recepção de 

amostras, área administrativa e lavagem/esterilização) e iluminação insuficiente (todas as 

áreas, exceto lavagem/esterilização). 

Os resultados da mensuração dos níveis de iluminação e ruído estão demonstrados 

na Tabela 1. Apenas o setor de lavagem/esterilização apresentou valor médio superior a 500 

LUX, que é a referência para ambientes laboratoriais
15

.  Os níveis de ruídos estavam dentro 

dos limites legais em todos os setores, pois os valores encontrados estavam abaixo de 85 dB, 

que é considerado nível máximo para exposição contínua ou intermitente
12

.  

 

TABELA 1 – Níveis de iluminação e ruídos das principais áreas em 

laboratório oficial de diagnóstico veterinário, Goiânia, 

Goiás, 2014. 

Local 
Iluminância (LUX) Ruído (dB) 

Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média 
Microbiologia 104,0 226,0 165,0 74,5 77,9 76,2 
Sorologia 65,0 162,0 113,5 65,4 74,2 69,8 
Brucelose 31,0 174,0 102,5 75,8 77,7 76,8 
Raiva 104,0 267,0 185,5 67,8 70,1 69,0 

AIE 187,0 305,0 246,0 67,2 67,4 67,3 
Parasitologia 138,0 305,0 221,5 83,1 85,3 84,2 
Lav./Esterilização 176,0 1060,0 618,0 48,1 53,4 50,8 

Infectório 56,0 209,0 132,5 67,9 76,5 72,2 
Descarte dos RSS 42,0 152,0 97,0 62,5 67,3 64,9 

AIE: anemia infecciosa equina 

RSS: resíduos de serviços de saúde 
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Com relação aos riscos químicos, foram observados especialmente o uso do fenol 

e 2-mercaptoetanol (setor diagnóstico de brucelose), formol (diagnóstico de raiva), 

carbamatos, piretróides e organoclorados (parasitologia), hipoclorito de sódio 

(lavagem/esterilização e descarte de resíduos), dentre outros. 

Quanto aos riscos biológicos, podem-se destacar agentes como vírus (Lyssavirus, 

Papilomavirus, Lentivirus), bactérias (Clostridium botulinum, Brucella spp, Salmonella spp), 

entre outros. Esse risco foi observado em todas as áreas, exceto no setor administrativo. Por 

sua vez, o risco ergonômico envolveu esforço físico excessivo (recepção de amostra, 

lavagem/esterilização, infectório, biotério, descarte de resíduos e área administrativa); 

posturas laborais inadequadas (todas as áreas) e repetitividade (todas as áreas, exceto recepção 

de amostras, biotério e infectório).  

A quantificação dos riscos de acordo com a sua natureza, nos diferentes setores do 

laboratório, correspondeu a um total de 250. A partir deste somatório, foi efetuada a 

multiplicação dos valores encontrados pelo score correspondente e após o somatório das 

intensidades, o valor total observado foi de 566 (Tabela 2). 
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TABELA 2 – Quantificação dos riscos, de acordo com sua natureza e intensidade, por 

setor em um laboratório de análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, 

Goiás, 2013. 

Local 
Físico Químico Biológico Ergonômico Acidentes Total 

L M G L M G L M G L M G L M G  

Natureza dos riscos 
Recepção 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 8 
Microbiologia 3 3 1 0 2 4 0 2 6 1 2 3 0 2 3 32 
Sorologia 1 2 1 0 1 3 0 1 4 1 0 3 1 0 2 20 
Brucelose 2 0 1 0 2 3 0 2 4 1 1 2 1 1 2 22 
Raiva 1 2 3 0 1 3 0 3 4 1 1 3 1 2 2 27 
AIE 2 0 0 4 0 0 0 1 4 1 3 0 0 3 1 19 
Parasitologia 1 1 1 0 1 3 0 2 2 1 1 1 0 0 2 16 
Lav./Esterilização 1 3 2 2 2 0 0 2 4 1 1 4 1 2 2 27 
Infectório 1 2 1 0 1 2 0 2 4 0 2 2 0 2 2 21 
Biotério 2 1 2 3 2 0 0 2 2 0 2 3 0 1 2 22 
Descarte de RSS 0 1 2 0 2 0 0 2 4 0 1 4 0 1 2 19 
Copa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 
Escritórios 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 
Sanitários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Almoxarifado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 
Total 17 17 14 9 14 18 0 22 38 17 16 25 6 17 20 250 

Intensidade dos riscos 
Recepção 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 1 0 0 12 
Microbiologia 3 6 3 0 4 12 0 4 18 1 4 9 0 4 9 77 
Sorologia 1 4 3 0 2 9 0 2 12 1 0 9 1 0 6 50 
Brucelose 2 0 3 0 4 9 0 4 12 1 2 6 1 2 6 52 
Raiva 1 4 9 0 2 9 0 6 12 1 2 9 1 4 6 66 
AIE 2 0 0 4 0 0 0 2 12 1 6 0 0 6 3 36 
Parasitologia 1 2 3 0 2 9 0 4 6 1 2 3 0 0 6 39 
Lav./Esterilização 1 6 6 2 4 0 0 4 12 1 2 12 1 4 6 61 
Infectório 1 4 3 0 2 6 0 4 12 0 4 6 0 4 6 52 
Biotério 2 2 6 3 4 0 0 4 6 0 4 9 0 2 6 48 
Descarte de RSS 0 2 6 0 4 0 0 4 12 0 2 12 0 2 6 50 
Copa 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 
Escritórios 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 
Sanitários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Almoxarifado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 7 

Total 17 34 42 9 28 54 0 44 114 17 32 75 6 34 60 566 
L (Leve); M (Moderado) e G (Grave) 

AIE: Anemia Infecciosa Equina.  

RSS: Resíduos de Serviços de Saúde 

 

 

A partir dos dados encontrados para cada tipo de risco, os números foram 

compilados para obtenção dos valores prováveis que poderiam ser encontrados com maior 

frequência. O risco biológico foi o que apresentou maior ocorrência quanto à natureza e 

intensidade. O químico, por sua vez, foi o de menor frequência em ambas as variáveis, apesar 

de ter apresentado percentual semelhante aos riscos de acidentes e físico, respectivamente 

(Figura 4). 
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FIGURA 4 – Riscos observados em um laboratório de diagnóstico veterinário quanto à natureza 
e intensidade, Goiânia, Goiás, 2013. 

 

 

Em ambas as variáveis pôde-se observar que os setores de microbiologia, 

diagnóstico de raiva e lavagem/esterilização foram os que apresentaram maiores riscos. 

Dentre as áreas técnicas, o somatório das intensidades dos riscos foi menor no setor de 

diagnóstico de anemia infecciosa equina. As áreas administrativas, englobando copa, 

sanitários, escritórios e almoxarifados, foram as que apresentaram menores valores em ambas 

as variáveis (Figura 5). 
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FIGURA 5 – Riscos observados nos diferentes setores em um laboratório de análises e 

diagnóstico veterinário, quanto à natureza e intensidade, Goiânia, Goiás, 2013.  
(*) AIE: Anemia Infecciosa Equina.  

(**) RSS: Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

Observou-se ainda que, para todos os tipos de riscos, a maioria das ocorrências 

era para a intensidade com score 3, ou seja, considerada Grave. Apenas o risco físico 

apresentou intensidade leve e moderada maiores. O risco químico foi o que apresentou menor 

somatório; o risco biológico, por sua vez, além de apresentar maior somatório, não apresentou 

nenhum risco com intensidade leve (Figura 6). 
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IGURA 6 – Quantificação dos riscos ambientais de acordo com sua 

intensidade, observados em um laboratório de análises e diagnóstico 
veterinário, Goiânia, Goiás, 2013. 

 

 

Com relação à ocorrência dos riscos nos diferentes setores, de acordo com sua 

natureza, constatou-se que o risco biológico foi predominante na maioria das áreas, seguido 

por riscos ergonômico e físico. No somatório geral dos tipos de riscos, o risco químico foi o 

de maior ocorrência apenas na parasitologia e biotério. Por outro lado, no setor de diagnóstico 

de raiva, lavagem/esterilização, infectório e descarte de resíduos, este risco foi o de menor 

ocorrência. Já o risco de acidentes, apesar de ter sido observado na maioria dos setores, não 

foi o de maior predominância em nenhum, sendo que, na recepção de amostras, 

microbiologia, sorologia, parasitologia e biotério, este risco foi o de menor ocorrência (Figura 

7). 
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FIGURA 7 – Ocorrência dos diferentes tipos de riscos em cada setor em um laboratório 
oficial de análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2013. 
*AIE: Anemia infecciosa equina 

** RSS: Resíduos de serviços de saúde 

 

Quanto aos principais parâmetros (Tabela 3), a menor média encontrada, tanto 

para a natureza do risco quanto para a intensidade, foi a do risco químico e, a maior em ambas 

variáveis, a do risco biológico. Nos dois casos, o risco ergonômico apesar da quantificação 

alta, foi o que apresentou menor coeficiente de variação (CV) dentre os cinco tipos de riscos. 

Por outro lado, os CV do risco químico foram os mais altos, com valores entre 42% e 90%, 

apesar de, nos dois casos, ambos apresentarem menor quantificação absoluta.  

 

TABELA 3 – Principais parâmetros relacionados às quantificações da natureza e 

intensidade dos riscos em um laboratório de análise e diagnóstico 

veterinário, Goiânia, Goiás, 2013. 

Parâmetros 
Quantidade dos riscos Intensidade dos riscos 

FIS QUI BIO ERG ACI Total FIS QUI BIO ER

G 

ACI Total 
Média 6,0 5,1 7,5 7,3 5,4 3,3 6,2 6,1 10,5 8,3 6,7 7,5 

Mediana 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 6,0 6,0 14,0 9,0 8,0 8,0 

Variância 4,9 4,8 7,7 2,4 2,7 4,5 22,5 29,8 56,8 23,1 17,2 30,7 

Desvio padrão 2,2 2,2 2,8 1,6 1,6 2,1 4,7 5,5 7,5 4,8 4,2 5,5 
Coeficiente de 

variação (%) 
36,8 42,7 37,0 21,4 30,5 63,4 76,4 90,0 71,6 58,1 62,3 73,5 

FIS: Físico; QUI: Químico; BIO: Biológico; ERG: Ergonômico; ACI: Acidentes 

 

As medianas da quantificação da natureza dos riscos apresentaram menor variação 

do que os valores encontrados para este parâmetro quanto à intensidade dos riscos ambientais, 
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sendo que em ambos o maior valor observado foi para o risco biológico. Os parâmetros 

calculados apresentaram discrepâncias consideráveis quanto aos valores encontrados, com 

destaque para a variância da intensidade do risco, cujo valor encontrado foi maior que o da 

quantificação quanto à natureza do risco. 

Para testar estatisticamente a associação entre estas variáveis, foi utilizado o 

Coeficiente de Correlação de Spearman, no qual as estimativas da quantificação da natureza e 

intensidade foram ordenadas, sendo que a menor recebeu valor 1, a seguinte 2 e assim 

sucessivamente até a última. Nos casos de números idênticos, os valores das observações 

foram substituídos pelo valor médio da posição das mesmas. Em seguida, as diferenças entre 

variáveis foram calculadas e o valor da Correlação de Spearman (rs) estimado. Como o 

número de pares foi maior que 12, o valor de rs foi testado pelo teste t de Student, conforme 

preconizado em Sampaio
33

 (Tabela 4). 

 

TABELA 4 – Valores reais e ordenados da natureza e intensidade dos riscos, no 

laboratório de análise e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 

2013. 

LOCAL 
Natureza dos riscos Intensidade dos 

riscos 
d (0

2
-0

1
) rs Teste t 

Real Ordenado 

(0
1
) 

Real Ordenado 

(0
2
) Recepção 8 5 12 5 0 0,959 12,19 

Microbiologia 32 15 77 15 0   AS  
Sorologia 20 9 50 9,5 0,5     

Brucelose 22 11,5 52 11,5 0     
Raiva 27 13,5 66 14 0,5     
AIE 19 7,5 36 6 -1,5     
Parasitologia 16 6 39 7 1     

Lav./Esterilização 27 13,5 61 13 -0,5     
Infectório 21 10 52 11,5 1,5     
Biotério  22 11,5 48 8 -3,5     

Descarte de RSS 19 7,5 50 9,5 2     
Copa 4 2,5 6 2 -0,5     
Escritórios 7 4 8 4 0     
Sanitários 2 1 2 1 0     

Almoxarifado 4 2,5 7 3 0,5     

Significância < 0,05 e n-2 graus de liberdade = 2,160 

AS*: Associação entre variáveis estatisticamente significativa 

AIE: Anemia infecciosa equina 

RSS: Resíduos de serviços de saúde 

 

Com relação ao uso de equipamentos de proteção individual, pôde-se observar 

inadequações à legislação em todos os setores do laboratório (Quadro 2). Em algumas áreas 

os técnicos utilizavam vestuário incompatível com a atividade executada em ambiente 

laboratorial, como vestido ou bermudas à altura do joelho, sandálias abertas ou sapatilhas. 
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QUADRO 2 – Inventário dos principais equipamentos de proteção individual, utilizados 

nos diferentes setores em um laboratório de diagnóstico veterinário, 

Goiânia, Goiás, 2013. 

Setor 
N

o
 de 

trabalhadores 
EPIs utilizados EPIs preconizados 

Adequação 

à legislação* 

Recepção de amostras 2 Luvas e jaleco Luvas, máscara e 
jaleco NÃO 

Á
re

a 
té

cn
ic

a 

Microbiologia 2 

Luvas, máscara 
e jaleco 

NÃO 

NÃO 

Sorologia 2 

Brucelose 2 

Raiva 4 

AIE 4 

Parasitologia 2 

Lavagem e esterilização 3 Luvas e jaleco NÃO 

Biotério/Infectório 5 
Luvas, máscara 

e jaleco 
NÃO 

Descarte de resíduos 4 Luvas e jaleco NÃO 

AIE: anemia infecciosa equina 

EPIs: equipamentos de proteção individual  

*BRASIL16 

 

Além dessa inadequação, no momento da identificação dos riscos, foram 

observadas outras falhas estruturais e processuais relativas à biossegurança, na rotina 

laboratorial. Dentre as não conformidades estruturais, pôde-se destacar a ausência de: 

chuveiro de emergência, lava-olhos, identificação com o símbolo de “Risco biológico” nas 

entradas onde microrganismos eram manipulados, instruções escritas sobre procedimentos de 

biossegurança e telas em todas as aberturas que dão acesso ao exterior.  

Referente às não conformidades processuais, a inadequação que mereceu maior 

destaque foi o armazenamento incorreto dos produtos de limpeza e desinfecção, que além de 

estarem dispostos diretamente no chão, no momento da identificação dos riscos, também foi 

constatado que os mesmos não possuíam registro no Ministério da Saúde (Figura 8). Os 

produtos apresentavam rótulos que não continham informações sobre a identificação da 

empresa fabricante, composição, diluição recomendada, dentre outras.  

As informações presentes identificavam os produtos de acordo com a função, 

como, por exemplo, detergente, desinfetante ou água sanitária. Além disso, o rótulo continha 

informações incorretas sobre modo de utilização, que constava de orientação para que o 

produto fosse aplicado sobre a superfície, seguido de enxágue imediato. Esta recomendação 

estava contida inclusive nos frascos dos produtos utilizados na desinfecção de artigos e 

superfícies. 
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FIGURA 8 – Armazenamento inadequado (a) e produtos sem registros (b) utilizados na 

limpeza e desinfecção de artigos e superfícies no laboratório de análises e 
diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2013.  

 

Quanto à necessidade de imunoprofilaxia, foi constatado que a maioria dos 

trabalhadores do laboratório era vacinada contra raiva e tétano, com titulação positiva, exceto 

alguns servidores da limpeza, que eram terceirizados. 

A partir da identificação e quantificação dos riscos quanto à natureza e 

intensidade, foram elaborados os MR dos diferentes setores do laboratório, com representação 

gráfica dos riscos e medidas de contenção preconizadas (Figuras 9 a 19). 
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FIGURA 9 – Mapa de risco do setor de Recepção de amostras em um laboratório oficial de 

análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
 

 

 FIGURA 10 – Mapa de risco do setor de sorologia em um laboratório oficial de análises e 

diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
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FIGURA 11 – Mapa de risco do setor de microbiologia em um laboratório oficial de análises e 

diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 

 

FIGURA 12 – Mapa de risco do setor de diagnóstico de raiva, em um laboratório oficial de 
análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
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FIGURA 13 – Mapa de risco do setor de diagnóstico de anemia infecciosa equina, em um 
laboratório oficial de análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 

 

FIGURA 14 – Mapa de risco do setor de diagnóstico de brucelose, em um laboratório oficial 

de análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
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FIGURA 15 – Mapa de risco do setor de parasitologia, em um laboratório oficial de análises e 

diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 

 

FIGURA 16 – Mapa de risco do setor de lavagem e esterilização, em um laboratório oficial de 

análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
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FIGURA 17 – Mapa de risco do infectório, em um laboratório oficial de análises e diagnóstico 

veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 

 

FIGURA 18 – Mapa de risco do setor de descarte de resíduos, em um laboratório oficial de 
análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
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FIGURA 19 – Mapa de risco da área administrativa (escritório), em um laboratório oficial de 

análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
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Discussão 

 

A etapa de identificação dos riscos foi considerada fundamental para a 

implementação da gestão de biossegurança no laboratório, conforme Cardoso et al.
17

 que 

salientaram como pré-requisitos para a segurança laboral além desta etapa, o reconhecimento 

efetivo das consequências dos danos provenientes dos riscos, a definição clara das estruturas 

de contenção e segurança, grau de sensibilização dos atores envolvidos no processo e 

ferramentas de gestão elaboradas para minimização dos riscos no ambiente laboral, com 

destaque para o mapeamento dos riscos existentes. O que corrobora com a metodologia 

utilizada no presente estudo. 

A partir dessa análise, pôde-se observar que no laboratório em estudo foram 

encontrados todos os tipos de riscos (Quadro 1) mencionados na legislação vigente
11

, 

corroborando com autores que efetuaram estudos semelhantes
1,6,18

.  

O valor relativo do risco ergonômico encontrado neste estudo concorda com 

resultados citados por Pinto et al.
19

, que relataram 25% de riscos ergonômicos  no laboratório 

de ensino de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Contudo, 

houve discrepância entre os valores encontrados nos dois estudos quanto ao risco de 

acidentes, pois os autores mencionados encontraram valor mais expressivo, correspondente a 

25% para este risco, especialmente em decorrência do manuseio de substâncias 

potencialmente nocivas.  

Esta discordância pode ser explicada pelo fato de que o laboratório em estudo, 

apesar de apresentar construção antiga e, em alguns setores, equipamentos obsoletos, a 

exposição a acidentes dessa natureza é menor, o que ocorre devido ao seu escopo principal 

não ser relacionado a ensaios que exigem equipamentos e manuseio de produtos químicos 

perigosos. 

Em estudos semelhantes, Neves et al.
1
 apontaram esses dois riscos como os de 

menores ocorrências em Laboratório de Biologia Molecular de Pernambuco, com 11%  e 

14%, respectivamente, o que também pode ser explicado pelo tipo de ensaio efetuado nesse 

tipo de laboratório que pode ser realizado em pequenas áreas e com equipamentos que não 

representam efetivamente grandes riscos aos operadores e ambiente. 

Desse modo, salienta-se que além dos fatores supracitados, as divergências entre 

os resultados são decorrentes do tipo de classe de risco do agente em estudo, medidas de 

contenção inerentes a cada estabelecimento, monitoramento da condição de saúde do 
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trabalhador e grau de experiência e capacitação do manipulador envolvido
5
. Estas 

características também são bastante variáveis nas diferentes áreas de um mesmo laboratório, o 

que leva a diferentes quantidades e intensidade de riscos em um mesmo estabelecimento, 

como o que foi observado neste estudo (Figura 5).  

Neste sentido, a quantificação do risco apresentou diferentes valores em cada 

setor do laboratório. O fato de a microbiologia ter apresentado maior quantidade de riscos 

quanto à natureza e intensidade, pode ser explicado por ser o setor de maior demanda no 

laboratório, pois além das atividades inerentes ao seu escopo, ainda funciona como ponto de 

apoio para outras áreas, como por exemplo, na realização de análises referentes à qualificação 

de processos.  

Outro fator relevante que pode ter contribuído para as variações de riscos 

observadas, está relacionado às condições físico-estruturais. A ausência de carrinhos de 

transporte para produtos diversos e de cadeiras com assento regulável nas áreas de análise, 

foram os fatores que mais influenciaram para o elevado risco ergonômico, tanto na 

quantificação da natureza quanto da intensidade dos riscos. Esse risco foi maior nos setores de 

microbiologia, diagnóstico de raiva, lavagem/esterilização, biotério e descarte de RSS. Nas 

duas primeiras áreas, devido à ausência de assentos reguláveis, que favorecia a inadequação 

da postura laboral e nas três últimas devido ao transporte manual de materiais (maravalha, 

gaiolas, ração ou resíduos).   

Salienta-se que esses riscos podem ser revertidos e minimizados pela aquisição de 

equipamentos e mobiliário, o que também poderá contribuir para valorização dos 

colaboradores por se sentirem mais assistidos quanto ao atributo ocupacional. Além disso, 

essas medidas podem influenciar positivamente o comportamento coletivo e acentuar o 

envolvimento pessoal para uma melhor execução analítica. 

Os riscos ergonômico e de acidentes também foram apontados por Andrade-Silva 

et al.
8
 em um biotério de experimentação da FIOCRUZ, quando recomendaram, além de 

treinamento periódico em práticas de biossegurança, a aquisição de cadeiras com assentos 

reguláveis variando de 57 a 70 cm de altura e carros de tamanhos compatíveis com produtos a 

serem transportados, para controle, prevenção ou minimização do risco. Os autores apontaram 

também o setor de descarte de resíduos como área crítica para o risco ergonômico, devido ao 

transporte manual. Nesta área, em decorrência das características dos produtos manuseados, 

deve-se ressaltar ainda o risco de contaminação ambiental e dos colaboradores. 
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Pôde-se constatar ainda, com relação ao risco de acidentes, a possibilidade de 

mordeduras e arranhões durante o manejo dos camundongos, que foi observada no infectório 

e biotério do laboratório em estudo e que também foi apontada por Andrade-Silva et al
8
. Os 

autores ainda salientaram o risco desses animais serem portadores de algum tipo de agravo, 

inclusive aqueles com potencial zoonótico e que por isso, além do risco mecânico, há de se 

considerar também o risco biológico nesses ambientes.  

A baixa luminosidade em alguns ambientes também foi outra inadequação 

estrutural apontada por alguns autores
19,21

. No presente estudo, após aferição da luminosidade 

nas áreas técnicas, pôde-se afirmar que esta também era uma não conformidade grave, pois 

em todos os setores, a iluminação estava inferior aos limites legais
15

, o que além de favorecer 

a ocorrência de acidentes também pode influenciar negativamente na qualidade do ensaio 

efetuado. Ressalta-se que no setor de lavagem/esterilização, o ponto de iluminância que 

apresentou maior valor (1060 Lux) ocorreu devido à insolação direta, o que não é 

recomendável, pois além de representar risco físico para o trabalhador, a iluminação não é 

setorial e não pode ser regulada para as diferentes tarefas efetuadas no setor
22

. 

Há de se considerar ainda o risco de explosões, quedas ou cortes, em decorrência 

da utilização de equipamentos antigos, utilização de gás de cozinha em áreas restritas ou 

estruturas físicas enferrujadas e pontiagudas, aptas à perfuração e corte de áreas do corpo, 

como mãos e braços dos colaboradores. Agravos que também foram apontados por Pereira et 

al.
23

 no mapeamento de risco do laboratório de patologia clínica do Hospital Walter Canídio 

(HWC), em Fortaleza.  

As inadequações observadas no presente estudo, que envolveram modificação 

físico-estrutural ou aquisição de mobiliário não foram prontamente corrigidas, uma vez que o 

laboratório passará por reforma, cujo início, segundo os gestores, deve ser imediato.  

Apesar da importância da estrutura para minimização de riscos, grande parte dos 

laboratórios no Brasil apresenta inadequações neste quesito. Costa
24

 analisou dados obtidos 

em um inquérito sobre a qualidade de 467 laboratórios no Brasil e concluiu que destes, 85% 

não possuíam condições físico-estruturais mínimas para o seu funcionamento. O estudo se 

refere a laboratórios de saúde humana, não havendo trabalho semelhante quanto a 

estabelecimentos veterinários. Este quadro reforça a preocupação quanto à confiabilidade dos 

resultados emitidos por todo o país com relação a agravos diversos, assim como aos riscos 

ergonômicos e de acidentes a que os trabalhadores estão expostos em ambientes relacionados 

ao apoio diagnóstico na medicina veterinária. 
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Por outro lado, nem sempre a minimização de riscos está relacionada com 

construções ou aquisições de equipamentos. Em alguns casos, mudanças na organização e 

disposição das bancadas e equipamentos, além de possibilitar maior mobilidade dos usuários 

da unidade, podem colaborar para a redução considerável do número de acidentes e facilitar a 

implementação dos princípios de biossegurança em estabelecimentos de saúde
6
.  

Neste sentido, no presente estudo também pôde-se observar que apenas a 

alteração da posição de mesas de trabalho ou de equipamentos já foi suficiente para redução 

da possibilidade de injúrias aos trabalhadores, como o que ocorreu no setor de 

lavagem/esterilização e descarte de RSS, cujas estruturas físicas ficaram mais funcionais após 

mudanças de posições de mobiliário, retirada de equipamentos em desuso e organização geral 

dos setores. 

Cansaço, dores musculares, fraquezas, hipertensão arterial, diabetes, úlcera, 

doenças nervosas, acidentes e problemas da coluna vertebral, são alguns exemplos de 

consequências do risco ergonômico à saúde do trabalhador. Já, o risco mecânico pode 

ocasionar acidentes, fadigas, choques, queimaduras, mordeduras, perfurações e morte
25

. 

Independente do tipo de agravo, o trabalhador não pode ser exposto ao risco pelo órgão 

empregador e, se a instituição apresenta este tipo de situação, deve haver análise crítica para 

implementação de ações corretivas.  

Com relação ao risco químico, além do manuseio de substâncias nocivas como 2-

mercaptoetanol, formol ou substâncias diversas utilizadas na rotina de trabalho do laboratório, 

o fato de não haver local apropriado para o armazenamento desses produtos quando vencidos 

ou em desuso foi apontado como risco grave, cujas medidas de controle tiveram de ser 

tomadas em caráter de urgência. Tais medidas incluíram separar os produtos vencidos dos que 

estavam em uso, identificar corretamente todos os frascos e encaminhá-los para o tratamento, 

separar substâncias de acordo com compatibilidade química, dentre outras.  

Pinto et al.
19

 também efetuaram medidas semelhantes para mitigação dos riscos 

químicos decorrentes do armazenamento incorreto, que correspondiam a 20% do total de risco 

observado no Laboratório de Química da UFRN. No presente estudo, o valor encontrado foi 

de 16% e 17%, para a quantificação da natureza e intensidade do risco químico, 

respectivamente, sendo o que apresentou menor frequência, no laboratório. Contudo, pelo 

escopo do estabelecimento, se as medidas preconizadas para o uso racional desses produtos, 

desde aquisição até disposição final forem seguidas, acredita-se que este percentual poderá 

decrescer ainda mais, conforme citado no Manual de Biossegurança do Ministério da saúde
5
. 
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Por outro lado, Pereira et al.
23

 citaram esse risco como o mais grave encontrado na 

análise preliminar para o mapeamento dos riscos do laboratório de patologia clínica do 

Hospital Walter Cantídio (HWC), em Fortaleza. Os autores ressaltaram a importância da 

sinalização correta e disponibilização do máximo de informações sobre os agentes químicos 

manipulados para evitar ocorrência de agravos aos trabalhadores, pois dentre as 

consequências para a saúde do trabalhador quanto ao risco químico em laboratório, pode-se 

destacar a irritação das vias aéreas superiores, dores de cabeça, náuseas, sonolência, 

convulsões, neoplasias, coma e morte
25

.  

Desse modo, para minimização do risco químico no laboratório do presente 

estudo, as recomendações de biossegurança foram reforçadas, principalmente quanto à 

utilização de equipamentos de proteção individual, tais como máscara com filtro, aventais, 

luvas e óculos de proteção, nas áreas onde havia manipulação de substâncias potencialmente 

nocivas aos trabalhadores
17

.  

Quanto aos riscos físicos, pôde-se destacar principalmente a exposição ao calor, 

ruídos, vibrações, radiações não ionizantes e ventilação insuficiente, riscos também citados 

por Andrade-Silva et al.
8
. Por sua vez, Pereira et al.

23
 concluíram que os riscos físicos 

representaram cerca de 60% das não conformidades às normas regulamentadoras vigentes 

observadas no laboratório do HWC e ressaltaram que as inadequações na infra-estrutura, tanto 

como nos casos de riscos ergonômicos e mecânicos, foram as principais causas deste tipo de 

risco.  

Semelhante ao que foi observado no presente estudo, as inadequações físicas 

predominantes, citados pela mesma fonte, foram as deficiências na ventilação natural e 

artificial do estabelecimento, ausência de cobertura adequada para proteção de incidência de 

sol no local de trabalho e sistema de exaustão obsoleto, provocando ruído em excesso. A 

normatização vigente define como valores de referência para conforto acústico em 

laboratório, o nível de ruído máximo de 85 dB para exposição contínua ou intermitente
12

.  

Neste sentido, para averiguar níveis de ruídos em laboratório de química, Souza et 

al.
2
 efetuaram teste ligando três equipamentos ao mesmo tempo e medindo o nível de ruído. 

Os autores constataram valores acima de 90 dB. Ressalta-se que na rotina laboratorial não é 

incomum a necessidade de manter três ou mais equipamentos em funcionamento
12

, o que 

pode acarretar nível de ruído acima do limite definido pela legislação trabalhista.  

Neste estudo, apesar dos valores médios observados estarem abaixo dos limites 

legais preconizados em todos os setores da área técnica, o nível de ruído era bastante 
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incomodativo em alguns ambientes, especialmente na microbiologia, parasitologia e 

infectório, pelo barulho contínuo do exaustor e no setor de diagnóstico de raiva devido à 

associação do barulho originado pelo ar condicionado e exaustor. Salienta-se, contudo que, 

em virtude da impossibilidade de redução do ruído por meio de trocas imediatas de 

equipamentos e aparelhos, foi importante reforçar a diminuição do tempo de exposição e 

utilização de EPI apropriado
26

.  

Sabe-se que as consequências dos riscos físicos para a saúde dos trabalhadores no 

laboratório podem ser bastante graves, com destaque para cansaço, irritação, dores de cabeça, 

diminuição da audição, aumento da pressão arterial, problemas do aparelho digestivo, 

taquicardia, perigo de infarto e morte
25

.  

O risco biológico, por sua vez, correspondeu a 28% do total, com relação à 

intensidade. Neves et al.
1
 citaram 30% de riscos biológicos em Laboratório de Biologia 

Molecular de Pernambuco. Já Pinto et al.
19

 mencionaram 10% de risco biológico no 

Laboratório da UFRN, o que ressalta a necessidade de avaliação in loco de cada setor, pois os 

estabelecimentos podem apresentar particularidades quanto aos tipos de riscos presentes
5
. 

Assim, no laboratório em estudo foram identificados os principais agentes 

manipulados e a definição de sua respectiva classe de risco, baseado no manual de 

classificação de risco dos agentes, do Ministério da Saúde
20

 com destaque para Clostridium 

perfringens (Classe II), C. botulinum (Classe III), Escherichia coli (Classe II), Salmonella spp 

(Classe II), Staphylococcus aureus (Classe II), Papillomavirus (Classe II), Brucella spp 

(Classe III) e vírus da raiva (Classe III), sendo que o Nível de Biossegurança do laboratório 

foi classificado como NB-2, pelas características das instalações físicas e medidas de 

contenção existentes, apesar do manuseio de amostras potencialmente infectadas com agentes 

Classe de risco III
22

. 

Identificar os microrganismos manipulados vai ao encontro às preconizações 

contidas no manual de Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia, do 

Ministério da Saúde
5
, que reforça a necessidade de se conhecer a classe de risco dos agentes 

manuseados na rotina do laboratório, inclusive veterinário, como item primordial para a 

tomada de decisão quanto às medidas de contenção
20

.  

Há de se considerar ainda que em estabelecimentos que manuseiam 

microrganismos, seja qual for a sua classe, o mapa de risco com orientações claras quanto ao 

tipo de EPI a ser utilizado é uma ferramenta obrigatória da gestão de biossegurança para 
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prevenção da contaminação dos profissionais envolvidos na rotina laboratorial, quanto aos 

agravos acometidos por esses agentes
9
. 

Por outro lado, os menores valores com relação aos riscos ergonômicos e de 

acidentes, que foram observados no setor de parasitologia e AIE, respectivamente, podem ser 

justificados também considerando o tipo de ensaio realizado em cada um. O primeiro tem 

como atividade principal a realização de teste de diagnósticos que determinam a sensibilidade 

dos carrapatos aos produtos comumente utilizados para sua eliminação, o que promove a 

geração de pequena quantidade de resíduos e ainda apresenta uma sazonalidade considerável. 

Já o segundo, por ser uma unidade que manuseia patógenos específicos de hospedeiros 

animais, apresenta menores riscos para os laboratoristas
5
. 

Ressalta-se, contudo, que apesar destas unidades serem direcionadas para um tipo 

específico de ensaio, as amostras ali manuseadas podem apresentar outros agentes com 

potencial zoonótico, como por exemplo, Burkholderia mallei e Rickettsia rickettsii, ambos 

pertencentes à Classe de Risco III
20

. 

Outra preocupação se deve ao fato de que parte das amostras coletadas a partir de 

animais portadores de doenças neurológicas, quando apresentar resultados negativos para 

raiva, deverá ser encaminhada a um laboratório de referência para o diagnóstico das 

Encefalopatias Espongiforme Transmissíveis (EETs) especialmente a Encefalopatia 

Espongiforme Bovina (BSE) ou outros agravos que acometem sistema nervoso, em no 

máximo 45 dias, sendo que no decorrer deste período essas amostras deverão ser conservadas 

em formol a 10%
27

.  

Há de se ressaltar, contudo que, apesar do potencial zoonótico do príon e sua 

classificação como de risco III, após mapeamento adequado das medidas de precaução padrão 

e uma análise de risco criteriosa, o agente poderá ser manipulado em área NB-2, desde que 

haja um eficiente programa de treinamento e capacitação do pessoal envolvido e supervisão 

contínua, por parte dos gestores, das medidas de biossegurança preconizadas
28

,
 
o que foi 

efetuado no presente estudo. 

Desse modo, procurou-se ressaltar as medidas de biossegurança e determinar, de 

forma clara, a gravidade do risco biológico e químico no mapa de risco do setor de 

diagnóstico de raiva, objetivando maior segurança aos trabalhadores envolvidos, uma vez que 

o material a ser analisado, além de ser conservado em formol (risco químico), poderia estar 

contaminado por príon BSE (risco biológico). 
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 A utilização de graduação dos valores de 0 a 3 para medir a intensidade do risco 

ocorreu devido à necessidade de valorar variáveis qualitativas para possibilitar a análise 

estatística. Neves et al.
1 

utilizaram a mesma amplitude, contudo só analisaram a intensidade 

dos riscos de um setor do laboratório, a unidade de biologia molecular. No presente estudo, os 

riscos foram quantificados em todos os setores, para elaboração de todos os mapas de riscos.  

Sob o ponto de vista estatístico, quanto maior for a amplitude da avaliação, mais 

eficiente será a análise, porém mais difícil, por ser dependente da sensibilidade do avaliador 

para diferenciar pequenas nuances que poderão passar desapercebidas e induzir a conclusões 

errôneas
14

. Por isso decidiu-se pela avaliação dos riscos apenas com a variação de 0 a 3 no 

presente estudo.  

A partir da detecção da frequência e grau de intensidade dos riscos, pôde-se inferir 

que o fato da maioria das ocorrências ser considerada grave denota o impacto que as falhas 

nas medidas de contenção poderão ocasionar ao trabalhador. Os fatores de risco foram 

observados em todas as áreas do laboratório, com destaque para o risco biológico que 

apresentou intensidade grave ou moderada na maioria dos setores.  

Esta constatação pode ser explicada pelo escopo do laboratório, cuja principal 

atividade envolve o diagnóstico de agentes biológicos. O que também pode justificar a menor 

quantificação do risco químico, pois este está apenas circunscrito à finalidade primordial do 

estabelecimento.   

Souza et al.
21

,
 
citaram diferentes tipos de riscos em laboratório de análises clínicas 

de Montes Claro-MG, a maioria também com intensidade moderada ou elevada. Contudo, 

apresentaram na avaliação de risco, qualificação diferente quanto à natureza de alguns fatores 

de risco encontrados, divergindo, por exemplo, ao considerar como risco físico, a presença de 

dióxido de carbono (CO
2
) na microbiologia com possibilidade de explosão e não como risco 

de acidentes, como foi efetuado no presente estudo.    

Com relação à análise estatística, destacou-se o coeficiente de variação (CV) do 

risco químico na quantificação tanto da natureza como da intensidade do risco. Nos dois 

casos, este risco foi o que apresentou menor valor absoluto, porém seu CV foi o maior em 

ambos os casos, o que demonstra a instabilidade desta variável, uma vez que, se no primeiro 

caso a variação entre os achados foi de 0 a 6 e no segundo de 0 a 16, sendo o risco que 

apresentou maior número de itens valorados como zero, por sua inexistência no setor.  

Resultados de CV acima de 30% são considerados altos e demonstram a 

instabilidade de uma variável estudada. Contudo, em alguns casos, se reconhece um resultado 
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superior a 50% como normal, pela sua própria natureza e, por isso, é extremamente relevante 

que o pesquisador busque conhecer, por meio de ampla revisão de literatura, os valores mais 

frequentes de coeficiente de variação para a amostra que está estudando
14

.  

Todavia, como não foi encontrado nenhum trabalho referindo-se a este parâmetro, 

pressupondo a regra geral, os CVs de todos os riscos foram considerados elevados, pois os 

valores estimados foram maiores que 30%, exceto para o risco ergonômico, que apresentou 

valor próximo de 21%, quanto à natureza do risco, o que pode ser explicado pela sua 

ocorrência em todos os setores e por ser o que apresentou menor variação. 

Além disso, a utilização do coeficiente de Spearmen possibilitou a realização de 

teste de hipótese para avaliar a associação entre as variáveis encontradas no presente estudo, 

uma vez que a ordenação dos valores, necessária para uniformizar matematicamente valores 

que na realidade eram bem distintos, poderia relativizar e restringir a amplitude entre as 

mesmas
14

. 

Conforme observado na Tabela 2, os resultados encontrados na quantificação dos 

riscos quanto à natureza e intensidade demonstraram que a correlação existente entre as duas 

variáveis é estatisticamente significativa. Assim, a efetiva diminuição na quantidade de 

fatores de riscos presentes nas diferentes áreas do laboratório e, especialmente adoção de 

medidas de biossegurança para a sua contenção, poderá significar redução da intensidade dos 

riscos. 

Com relação ao uso inadequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs), 

foram ministrados treinamentos visando a sensibilização sobre a importância da utilização 

correta dos mesmos nas rotinas do laboratório. Araújo e Medeiros
29

, em estudo sobre 

biossegurança nesses ambientes, também relataram falhas no uso dos EPIs e citaram o 

desconhecimento da lei para explicar o fato.   

Por outro lado, além do desconhecimento das normativas vigentes, outro 

impedimento ao uso dos EPIs observado no laboratório em que o presente estudo foi 

conduzido envolveu a displicência de alguns trabalhadores que menosprezavam os riscos a 

que estavam expostos durante a execução de suas atividades cotidianas.  Esta postura não 

pode ser admitida em nenhum ambiente laboral, especialmente em um laboratório, conforme 

destacaram Sangione et al
30

. 

Desse modo, a adoção de treinamentos para sensibilização quanto ao uso correto 

dos EPIs foi muito relevante e concorda com medidas de biossegurança adotadas por Kuzel et 



52 

 

al.
31

, que demonstraram a importância da qualificação dos profissionais que atuam em 

biotérios experimentais, na minimização da ocorrência de agravos ocupacionais. 

Além dos treinamentos, a afixação dos mapas de riscos em lugares estratégicos foi 

imprescindível para reforçar o programa de sensibilização quanto ao uso dos EPIs, pois cada 

MR continha, em campo específico, a lista dos equipamentos de proteção necessários para 

proteção dos riscos potenciais, sendo determinado como de uso obrigatório. 

Essa medida de biossegurança é essencial para a segurança laboral, uma vez que 

os profissionais quando atuam com negligência neste sentido estão se expondo, de forma 

voluntária, a todos os possíveis riscos ambientais presentes nesses serviços e pode, 

posteriormente, servir como fonte de contaminação para demais colaboradores e comunidade 

em geral
9,32

.  

Ressalta-se que apenas um pequeno percentual das injúrias adquiridas em 

ambiente laboratorial tem origem em causas desconhecidas, ou seja, a maior parte dos 

acidentes ocupacionais em laboratório decorre de erros humanos, da falta de conhecimento 

sobre a técnica ou do uso inadequado dos EPIs, o que pode ser facilmente detectado e 

prevenido por meio de educação continuada
3,33

.  

Por tais afirmações e pelos resultados do presente estudo, observou-se que após os 

treinamentos, a maioria dos funcionários do laboratório passaram a utilizar equipamento de 

proteção individual completo. No entanto, mesmo após o reconhecimento do risco, alguns 

colaboradores continuaram a negligenciar essa medida de prevenção, não utilizando o EPI ou 

fazendo-o de forma incompleta.  

Salienta-se que a avaliação da efetividade dos treinamentos só foi efetuada de 

forma qualitativa, o que abre precedentes para estudos futuros, considerando a necessidade de 

avaliação quantitativa e criação de indicadores que demonstrem fidedignamente a 

minimização dos riscos no ambiente laboratorial e eficiência do programa de biossegurança. 

Além disso, salientou-se o uso dos equipamentos de proteção coletiva (EPCs) 

como ferramenta igualmente determinante para o sucesso de um programa de biossegurança e 

gestão da qualidade em laboratórios, corroborando com autores que executaram estudos 

semelhantes
32,34

. 

Como exemplo de EPCs pode-se citar o lava-olhos, chuveiro de emergência, 

cabines de proteção biológica, presença de extintores devidamente sinalizados e utilização do 

símbolo de “Risco biológico” na entrada dos laboratórios que manipulam agentes 
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etiológicos
6
. Destes, o laboratório em estudo possuía apenas os extintores e as cabines de 

segurança, o que contraria a legislação vigente
5
.  

De forma semelhante Pereira et al.
23

 também mencionaram a ausência desses 

EPCs no Laboratório de patologia do HWC em Fortaleza. Por sua vez, Costa
6 

foi além, ao 

avaliar a qualidade de 467 laboratórios de microbiologia no Brasil, pois destacaram que 

menos de 30% dos estabelecimentos avaliados possuíam tais EPCs, dentre outras 

irregularidades estruturais e processuais apontadas. Estas inadequações podem favorecer a 

ocorrência de agravos prejudiciais à saúde do trabalhador, reforçando a importância da 

sensibilização quanto ao uso dos EPIs para o desenvolvimento e planejamento da 

biossegurança.  

Outra medida essencial para o programa de biossegurança de laboratórios de 

diagnóstico veterinário está relacionada à imunização contra raiva e tétano dos profissionais 

que atuam neste segmento
32

. No laboratório onde o presente estudo foi realizado, também era 

determinado pelo gestor a exigência da vacinação prévia dos trabalhadores expostos contra 

estas doenças, principalmente com ampla divulgação e orientação ao pessoal terceirizado que 

efetuava a limpeza do estabelecimento.  

Além disso, foi efetuada sinalização das entradas dos ambientes em que agentes 

biológicos eram manipulados. Por outro lado, apesar de não ter ocorrido mudança estrutural 

imediata quanto às instalações de chuveiro de emergência e lava-olhos, estes EPCs foram 

acrescidos no projeto de reforma.  

Quanto aos produtos utilizados no reprocessamento de artigos e superfícies que 

não apresentavam registro no Ministério da Saúde, após reunião com supervisores da empresa 

de limpeza terceirizada, os mesmos foram devolvidos e foi efetuada a troca por material 

legalmente habilitado
5
.  

Assim, o gerenciamento dos riscos encontrados no laboratório envolveu mais as 

mudanças processuais do que estruturais, com enfoque direcionado à elaboração dos mapas de 

risco de cada setor. A opção por esta ferramenta foi determinada por vários fatores, dentre 

eles por ser uma questão legal, pela simplicidade aparente do método, possibilidade de 

implementação imediata e envolvimento ativo dos trabalhadores
35

. 

Estas intervenções foram ao encontro da necessidade de aprimorar medidas de 

precauções padrão em algumas áreas do estabelecimento, especialmente para minimizar riscos 

biológicos decorrentes da manipulação de agentes de classe de risco III, com destaque para 

Brucella spp, Clostridium botulinum e vírus rábico
5
 e que, para se exigir o uso de um 
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determinado EPI, o mapa de risco do setor deveria apontar claramente a existência do 

potencial risco a ser prevenido e sua gravidade
1
.    

Há de se considerar ainda, que mesmo com o escopo do laboratório claramente 

definido, o controle total do estabelecimento sobre as amostras recebidas é impossível
11

, ou 

seja, o profissional pode ser exposto a microrganismos cuja classe de risco seja maior que o 

esperado, sendo por isso tão importante que as medidas de precaução padrão sejam 

minimamente seguidas
24

. 

Baseando-se nesta premissa, a etapa de divulgação dos mapas de risco do presente 

trabalho, demandou atenção especial, com organizações de palestras ministradas sobre 

diversos temas relacionados à biossegurança, com ênfase à interpretação dos mapas de riscos, 

o que corrobora com preconizações de Kirchner et al.
9
. A inclusão dessa etapa na gestão de 

biossegurança é importante, não só para salientar as medidas de contenção junto aos 

trabalhadores, mas também para que possa alavancar processo de mudança comportamental.  

Ressalta-se que a maior dificuldade para a divulgação eficiente dos mapas de risco 

em ambientes veterinários, diz respeito à deficiente percepção do risco pelos trabalhadores 

deste segmento e, se os mesmos não forem efetivamente sensibilizados sobre a importância da 

proteção individual, será impossível garantir a adesão geral aos conceitos de biossegurança
36

. 

Assim, o caminho mais auspicioso para este comprometimento envolve um 

programa eficiente de educação continuada, em que a comunicação do risco no momento da 

divulgação dos mapas de risco do estabelecimento é apenas o primeiro passo para a 

sensibilização dos trabalhadores envolvidos quanto a importância da biossegurança no 

ambiente laboratorial
3
.  

Além disso, como as atribuições da rotina laboral podem desviar a atenção do 

trabalhador para as questões de biossegurança, fazendo com que várias medidas de redução 

dos riscos sejam ignoradas, a adoção do MR em todos os setores do laboratório pode ser 

considerada uma forma permanente de comunicação de risco, oferecendo ao usuário, 

informações reais dos riscos presentes naquele ambiente específico e as orientações in loco da 

maneira mais adequada de proteção para sua segurança no local, devendo, por isso, ser 

revisado continuamente
19

. 

Por fim, no presente estudo, pôde-se observar que, apesar de alguns trabalhadores 

não ter aderido aos protocolos de biossegurança preconizados, especialmente quanto ao uso 

de EPIs, EPCs e mudanças comportamentais, em geral, as reflexões acerca do assunto 

geraram discussões essenciais para a mudança de paradigma.  Contudo, como destacaram 
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Hokerberg et al.
13

, o maior desafio será a manutenção a longo prazo das novas questões sobre 

biossegurança que foram abordadas neste estudo. 
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Conclusões 

 

 Todos os riscos e graus de intensidade foram observados no laboratório, com 

predominância do risco biológico e intensidade grave na maioria dos setores.  

 O risco químico foi o de menor ocorrência, apesar de apresentar maior 

coeficiente de variação. Já o risco ergonômico, foi o que apresentou menor valor para este 

parâmetro, mesmo apresentando valor absoluto alto.  

 A maior e menor quantidade de risco, quanto à intensidade foi observada no 

setor de microbiologia e diagnóstico de anemia infecciosa equina, respectivamente.   

 A avaliação dos riscos existentes no laboratório de diagnóstico veterinário 

contribuiu para a elaboração dos mapas de riscos em cada setor do estabelecimento, 

representando de forma gráfica os riscos identificados, sua intensidade e as respectivas 

medidas de contenção preconizadas.  

 Pôde-se depreender ainda que a metodologia reforçou os planos de gestão de 

biossegurança e controle de qualidade, uma vez que propiciou a adoção de ações corretivas 

referentes às não conformidades observadas por ocasião de sua realização, especialmente 

questões relativas à adesão de medidas de proteção individual.  

 A utilização dos mapas de riscos nas unidades laboratoriais pôde ser 

considerada uma forma perene de comunicação de risco, pois ofereceu ao trabalhador 

informações reais dos riscos presentes no ambiente laboral e as orientações in situ da maneira 

mais adequada de proteção para sua segurança no local. 

 A implementação do programa de educação continuada é imprescindível, para 

a sensibilização sobre a importância da biossegurança no contexto laboral e a necessidade de 

melhoria contínua na qualidade dos procedimentos efetuados no laboratório. 
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CAPÍTULO 3: Elaboração e implementação do plano de gestão dos resíduos em 

laboratório oficial de análises e diagnóstico veterinário  

 

Resumo 

 

Os objetivos deste estudo foram diagnosticar o manejo, elaborar e implementar o plano de 

gestão dos resíduos gerados em um  laboratório oficial de análises e diagnóstico veterinário 

do estado de Goiás. Os dados foram obtidos por meio de observação, análise documental e 

aplicação de check list, no período de outubro de 2013 a março de 2014. Os resultados 

demonstraram falhas no manejo em todos os setores do laboratório, em diversas etapas, 

especialmente na segregação, identificação, transporte interno e armazenamento temporário. 

Em decorrência disso, a quantidade média mensal de resíduos encaminhados para o 

tratamento final foi de 106,40 kg, o que correspondeu a um custo de R$ 402,11 por mês. O 

estudo apresentou proposição para mudanças, pois a partir do diagnóstico do manejo dos 

resíduos, as ações corretivas foram implementadas com aquiescência da maior parte da 

clientela interna da instituição. Evidenciou-se ainda que a estrutura física e os recursos 

materiais e humanos exercem influência direta para o sucesso de um plano de gestão dos 

resíduos e, especialmente, que um programa eficiente de educação continuada deve ser 

adotado. Além disso, observou-se a necessidade de dimensionar quantitativamente em longo 

prazo a efetividade das medidas corretivas preconizadas, inclusive a otimização do 

gerenciamento dos resíduos para diminuição dos custos do manejo.  

 

Palavras-chave: biossegurança, manejo dos resíduos, saúde ocupacional, sustentabilidade 

ambiental. 
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Elaboration and implementation of the waste management plan at an official laboratory 

for veterinary diagnosis 

 

Abstract 

The objectives of this study were to diagnose the waste management, to design and 

implement the management plan for the waste generated at an official laboratory for 

veterinary diagnosis located in Goiás. Data were collected through observation, document 

analysis and checklist application, from October, 2013 to March, 2014. Results showed 

failures in the waste management in all sectors of the laboratory, at various stages, especially 

in segregation, identification, internal transportation and temporary storage. As a result of 

these failures, the average monthly amount of waste referred to the final treatment was 106.40 

kg, which corresponded to a cost of R$ 402.11 per month. The study proposed some changes 

based on the diagnosis of waste management that gave rise to implementation of corrective 

actions with the acquiescence of most of the internal customers of the institution. The study 

clearly shows that physical structure as well as material and human resources influence 

directly the success of a plan for waste management. It also shows especially that an effective 

program of continuing education must be adopted. In addition, the need to dimension 

quantitatively the long-term effectiveness of the recommended corrective measures, including 

the optimization of the management of waste for decrease costs of management was verified. 

 

Keywords: biosafety, environmental sustainability, occupational health, waste management. 
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Introdução 

 

A legislação vigente define os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) como todos 

os produtos resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionados com atendimento à 

saúde humana ou animal, inclusive os que são gerados em serviços de apoio diagnóstico e que 

por suas características necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou 

não tratamento prévio à sua destinação final
1
.   

Dos resíduos gerados pelas atividades laboratoriais, cerca de 80% são 

comparáveis ao lixo domiciliar
2
. O restante é considerado material perigoso por ser infectante, 

como as culturas de agentes infecciosos, resíduos contaminados com sangue e derivados, 

carcaças de animais inoculados e suas forrações, dentre outros
3
; químicos, como soluções 

residuais contendo formol, fenol, ácido bórico, ácido acético e 2-mercaptoetanol
4
 e 

perfurocortantes  como lâminas, tubos de vidro, placas de Petri e outros similares
1
. 

A partir dessa gama de passivos e ativos residuais, tanto a comunidade científica, 

como as autoridades sanitárias e população em geral já reconhecem que o comprometimento 

ambiental decorrente da gestão inadequada dos RSS pode ser grave
5
. Logo, tecnologias que 

viabilizem menor impacto ambiental, implantação de medidas de ecoeficiência e o 

reconhecimento das etapas da gestão onde há desperdícios que podem ser reduzidos ou 

eliminados, deverão ser alternativas para o processo de gerenciamento dos resíduos
6
. 

Para que isso seja factível, é necessário conhecer os tipos de resíduos gerados. A 

legislação vigente os classifica em cinco grupos listados de A a E, de acordo com as 

características que apresentam. Pertencem ao grupo A, os resíduos potencialmente 

infectantes; ao grupo B, resíduos químicos; grupo C, rejeitos radioativos; grupo D, resíduos 

comuns e o grupo E, corresponde aos materiais perfurocortantes ou escarificantes
1
. Sabe-se 

que a maioria dos laboratórios de análises e diagnóstico, inclusive estabelecimentos 

veterinários, gera todos os grupos, exceto os rejeitos radioativos
7,8

. 

Baseando-se nessa classificação, os estabelecimentos de saúde devem elaborar e 

implementar o Plano de Gestão dos Resíduos (PGR), para apontar e descrever as ações 

relacionadas ao manejo de resíduos sólidos, conforme as seguintes etapas: segregação, 

acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 

final
1
. Este programa de gestão deve contemplar características e riscos inerentes aos 

resíduos, proteção à saúde e ao meio ambiente e os princípios da biossegurança na prevenção 

de acidentes
9
. 
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Há de se considerar também, que a gestão dos RSS engloba, além do aspecto 

técnico e ambiental, ações referentes às tomadas de decisões administrativas, operacionais, 

financeiras e sociais e tem no planejamento integrado um importante instrumento de gestão da 

qualidade
4
. Desse modo, a possibilidade de se estabelecer, de forma sistemática e conjunta, 

metas compatíveis com a realidade local contribuirá de forma significativa para o sucesso do 

plano de gerenciamento dos resíduos, pois o inserirá no programa de biossegurança do 

estabelecimento, sendo também uma questão de qualidade
10

.  

Ressalte-se que o elemento humano é fator preponderante para a eficiência do 

programa, pois envolve mudanças de comportamento, além de implicar em resultados apenas 

a médio e longo prazo e requerer treinamento contínuo por parte dos atores envolvidos no 

processo
8
. Por ser um sistema que uma vez implementado resultará em atuação perene, é 

imprescindível que o mesmo seja muito bem planejado, discutido e assimilado por todos os 

responsáveis pela sua manutenção
4
. 

Além disso, as dificuldades inerentes à implementação de um plano de gestão de 

RSS em laboratórios oficiais podem ser mais significativas, pois estes estabelecimentos, em 

sua maioria são antigos e as dificuldades começam a ser impostas logo de início, pelas 

inadequações físico-estruturais que poderão afetar outras etapas
12

. Por outro lado, deve-se 

levar em conta também a lacuna de informações sobre o tema no segmento veterinário, 

especialmente no que tange ao tipo de resíduo gerado, manejo adotado e riscos decorrentes de 

processos mal conduzidos
7
.  

Há de se destacar ainda que para uma correta gestão dos RSS é necessário que os 

gestores estejam completamente comprometidos, uma vez que após inventariar quais os 

resíduos são gerados no estabelecimento e diagnosticar o manejo adotado, provavelmente 

haverá propostas de ações corretivas, inclusive concernentes à estrutura física do 

estabelecimento, havendo a necessidade de disponibilização de recursos financeiros
2
.  

Nesse sentido, os objetivos deste estudo foram elaborar e implementar o plano de 

gestão dos resíduos gerados em um laboratório oficial de análises e diagnóstico veterinário do 

estado de Goiás a partir do levantamento dos tipos de resíduos gerados e análise do manejo 

dos RSS adotado no estabelecimento. 
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Material e Métodos 

 

O local escolhido para o estudo foi um laboratório oficial de análise e diagnóstico 

veterinário, em Goiânia, Goiás, que dispõe de três prédios separados fisicamente em área 

administrativa, área técnica e biotério, divididas conforme demonstrado no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Áreas do Laboratório de análises e 

diagnóstico veterinário, Goiânia, 

Goiás, 2013.  
ÁREA SALA N

O 

Administrativo 

Recepção de amostras 1 

Escritórios  
Gerência 1 
Secretaria 1 

Almoxarifado 2 
Sanitários 6 
Copa 1 

Técnica 

Microbiologia 4 
Brucelose 3 
Parasitologia 1 
Sorologia 1 
Anemia infecciosa equina 2 
Raiva 5 
Infectório 1 
Lavagem e esterilização 1 
Descarte de resíduos 1 

Biotério Administrativo 1 
Técnica 4 

TOTAL 36 
 

 

Para efetuar o diagnóstico do manejo dos resíduos gerados no laboratório, foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados um check list, elaborado de acordo com a 

legislação vigente
1
, objetivando-se além do mapeamento dos grupos de resíduos gerados em 

cada unidade, averiguar em que tipo de recipientes os mesmos eram acondicionados, a cor do 

saco plástico existente, método utilizado para transporte interno, tratamento, armazenamento 

temporário e coleta externa dos resíduos
7
.  

Foram efetuados levantamentos in loco, com classificação das áreas em que eram 

executadas ações críticas e que demandavam imediata intervenção, conforme preconizado no 

“Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde”
2
, para elaborar o plano de 

gestão dos RSS e efetuar modificações necessárias. 

A partir dessa etapa, para iniciar a implementação do programa de gestão dos 

RSS, foi elaborado um cronograma de treinamento, entre o dia 25 de outubro de 2013, quando 

ocorreu a primeira reunião, até 26 de março de 2014, data da última capacitação. Os temas 
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abordados foram em ordem de ocorrência: legislação vigente relativa aos RSS; definições, 

tipo e classificação dos resíduos e seu potencial de risco; identificação das classes de resíduos; 

apresentação do PGRSS; treinamento do percurso dos resíduos; orientações sobre 

biossegurança (biológica, química e física); conhecimento das responsabilidades e tarefas; 

orientações sobre o uso de EPIs e EPCs e orientações sobre higiene pessoal e dos ambientes. 

Com relação ao custo do tratamento externo, foi efetuado um levantamento dos 

recibos de pagamentos à empresa terceirizada, bem como das quantidades coletadas de 

outubro de 2013 a março de 2014. Como geralmente eram efetuadas duas coletas mensais, 

foram analisados 12 recibos. 

Quanto à análise estatística, foi efetuado o Teste de Kruskal-Wallis, em que os 

dados referentes ao manejo dos RSS foram tabulados, conforme a quantidade de setores do 

laboratório em que a inadequação foi observada, setores que se apresentavam adequados ou 

aqueles em que a etapa do manejo não se aplicava. Os dados foram ordenados do menor para 

o maior e em seguida foi calculado o valor de T, que se distribuiu com o índice de 
2
, com k-1 

graus de liberdade, seguindo metodologia descrita por Sampaio
13

. 
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Resultados 

 

Após inventário do manejo dos resíduos no laboratório, observou-se que no 

laboratório em estudo havia geração de todos os tipos de resíduos classificados pela legislação 

vigente, exceto rejeitos radioativos (Quadro 2). 

 

QUADRO 2 – Inventário dos resíduos gerados por área, tipo de recipientes utilizados e cor do 

saco plástico, em laboratório de análise e diagnóstico veterinário, Goiânia, 

Goiás, 2013. 

Local de 

geração 

Descrição dos resíduos Grupos Recipientes Cor do saco 

Recepção de 

amostras 

Luvas A 1 lixeira sem tampa 

Preto 
Embalagens de papel e papelão, papel de 

escritório, papel toalha e copos descartáveis e 
embalagens plásticas 

D 2 lixeiras sem tampa 

Escritórios 

Embalagens de papel e papelão, papel de 
escritório, papel toalha, copos descartáveis e 
embalagens plásticas 

D 2 lixeiras sem tampa Preto 

Cartuchos de impressoras 

Copa 

Embalagens de papel e de plástico, papel toalha e 
copos descartáveis D 2 lixeiras sem tampa Preto 
Sobras e restos de alimentos 

Sanitários 
Papel toalha, papel higiênico, absorventes 
higiênicos  

D 4 lixeiras sem tampa Preto  

Almoxarifado 
Embalagens de papel e papelão D 

1 lixeira sem tampa Preto 
Sucatas em geral RE* 

Setor de 
microbiologia 

Luvas, algodão, swabs e papel toalha  

A 1 lixeira sem tampa Preto 
Instrumentais utilizados para transferência, 
inoculação ou mistura de culturas 

Sobras de amostras de laboratório 

Meios de cultura 

Reagentes, hipoclorito de sódio e álcool B 
Armário de 
químicos 

- 

Embalagens de papel, papel toalha, máscara e 
ponteiras de pipetas. 

D 2 lixeiras sem tampa Preto 

Placas, tubos ou vidros quebrados E 
Caixa de 

perfurocortantes 
- 

Setor de 
brucelose 

Luvas e papel toalha A 1 lixeira sem tampa 
 

 

2-mercaptoetanol, fenol e outros  B Bombona - 

Embalagens de papel e papelão, papel toalha, 
máscara D 1 lixeira sem tampa Preto 
Ponteiras de pipetas, embalagens de plástico 

Lâminas, tubos ou outros vidros E Balde pequeno  

Parasitologia 

Carrapatos   A 1 lixeira sem tampa Preto 
Carbamatos, piretróide, organoclorado e 
desinfetantes em geral. 

B Sobre a bancada  - 

Embalagens de papel e papel toalha  D 1 lixeira sem tampa Preto 
Vidraria em geral E Balde pequeno - 

* RE (Resíduos específicos)                                                                                                          
(Continua) 
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QUADRO 02 – Inventário dos resíduos gerados por área em laboratório de análise e 

diagnóstico veterinário, tipo de recipientes utilizados e cor do saco 

plástico, Goiânia, Goiás, 2013.  

(Continuação) 
Local de 

geração 
Descrição dos resíduos Grupos Recipientes Cor do saco 

Sorologia 

Luvas, algodão, papel toalha 
A 

1 lixeira sem tampa 
enferrujada 

Preto 
Meios de cultura 

Reagentes B Armário - 

Embalagens de papel, papelão, plástico, papel 
toalha, ponteiras de pipetas 

D 
1 lixeira sem tampa 

com perfurações 
Preto 

Lâminas , lamínulas e vidraria  E Balde pequeno - 

AIE 

Luvas, papel toalha, algodão  A Caixa de isopor 

Preto 
Hipoclorito de sódio, ácido bórico, hidróxido de 
sódio e Agar 

B 
Bancada e geladeira 

Embalagens de papel, papelão, plástico, papel 
toalha, ponteiras de pipetas e máscaras 

D Caixa de isopor 

Lâminas, lamínulas e vidraria E Caixa de isopor  

Setor de Raiva 

Luvas, algodão, papel toalha 
A Lixeira sem tampa Preto 

Peças anatômicas 

Resíduo de Formol e acetona B Embaixo da pia - 

Embalagens de papel, plástico, papel toalha, 
ponteiras de pipetas e máscara 

D 
2 lixeiras sem tampa 

 
Preto 

Lâminas e vidraria E 
Caixa de 

perfurocortantes 
- 

Lavagem e 

esterilização 

Luvas, sobras de amostras, maravalha ou outros 
materiais infectados oriundos das áreas técnicas 

A 
1 lixeira sem tampa 

com pedal 
Preto  

Hipoclorito de sódio, álcool, amônia quaternária e 

outros 
B 

Sobre a bancada 
- 

Embalagens de papel e papelão, papel Kraft, 
embalagens plásticas, papel toalha, máscara, 
gorro e copos descartáveis 

D 2 lixeiras sem tampa Preto 

Tubos, placas e demais vidrarias E 1 balde grande - 

Infectório 

Luvas, algodão, cadáveres de animais e 
maravalha 

A 1 lixeira sem tampa Preto 

CO2 , hipoclorito e álcool B Bancada - 

Embalagens de plástico, papel e papelão, máscara 
e papel toalha 

D 1 lixeira sem tampa Preto 

Agulhas, seringas e vidro quebrado E 
Caixa de 

perfurocortantes 
- 

Biotério 

Luvas, algodão, cadáveres de animais A 1 lixeira com tampa 
sem pedal 

Preto 

Hipoclorito, iodo e anestésicos B Armário - 

Maravalha, papel descartável, papel Kraft, sacos 
plásticos, copos descartáveis, papel toalha, 
máscara, gorros e propés 

D 
3 lixeiras com 

tampa  
Preto 

Agulhas e vidros quebrados E 
Caixa de 

perfurocortantes 
 

Descarte de 
resíduos 

Luvas e papel toalha A - Branco 

Hipoclorito de sódio B Bancada - 

 
Embalagens de plástico, papel toalha e caixas de 
papelão 

D - - 

 Perfurocortantes E Caixa de isopor - 
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Com relação ao manejo adotado no estabelecimento em estudo, foram observadas 

várias inadequações em todas as etapas. A começar pela segregação/acondicionamento, pois 

em nenhuma área do laboratório havia recipientes adequados.  Verificou-se a presença de 

lixeiras com perfurações, enferrujadas ou até mesmo sem tampa, inclusive para descarte de 

resíduos potencialmente infectantes (Figura 1). 

 

FIGURA 1 - Acondicionadores de resíduos utilizados em um laboratório de análise e diagnóstico 

veterinário, Goiânia, Goiás, 2013: (a) lixeira com design inadequado; (b) balde 
utilizado como lixeira; (c) recipiente com borda enferrujada e sem tampa e (d) lixeira 

sem tampa.  

 

 

Todos estes recipientes estavam revestidos com saco preto, inclusive as lixeiras 

destinadas aos resíduos potencialmente infectantes, mesmo nas áreas críticas, como setor de 

microbiologia e de diagnóstico de raiva. O acondicionamento de perfurocortantes também não 

era adequado, sendo utilizados baldes ou caixas de isopor para este fim. Alguns setores como 

o da raiva, infectório e biotério, até possuíam recipientes aprovados para o descarte desses 

materiais, porém os mesmos não foram montados adequadamente e estavam dispostos 
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diretamente sobre a pia ou no chão, apresentando fundo molhado, o que pode favorecer a 

ocorrência de acidentes (Figura 2). A não ser as caixas de marca Ravapack e duas caixas de 

isopor destinadas ao descarte de resíduos infectantes e perfurocortantes, nenhum outro 

recipiente apresentava identificação. 

 

FIGURA 2 – Acondicionamento de resíduos perfurocortantes em um laboratório de análise e 

diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2013: (a) Balde utilizado para descarte de 

vidraria quebrada; (b) Caixas de isopor; (c) Armazenamento no chão e montagem 
inadequado e (d) fundo da caixa molhado. 

 

 

Estes recipientes eram utilizados até o momento da coleta externa, quando os 

servidores descartavam os materiais perfurocortantes em caixas de papelão para entregarem 

aos funcionários da empresa terceirizada responsável pelo tratamento externo.  

Os resíduos do Grupo B, como formol, 2-mercaptoetanol, fenol, ácido bórico, 

ácido acético, hipoclorito de sódio e álcool, eram armazenados nas embalagens originais em 

prateleiras protegidas da incidência de sol. Produtos que apresentavam prazo de validade 

expirado estavam dispostos diretamente no chão, embaixo de bancadas e na sala de descarte, 
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com destaque para grande quantidade de formol. Além disso, como não havia local 

específico, em alguns setores o material vencido ficava exposto no mesmo armário que os 

produtos em uso, sobre a bancada, ou, dependendo do tipo, era descartado diretamente na pia. 

Com relação ao transporte interno, os resíduos do Grupo A eram colocados em 

saco preto e transportados do local da geração para o armazenamento temporário pelo técnico 

responsável de cada setor, ao final das análises efetuadas. Já a coleta dos resíduos do Grupo D 

era realizada uma vez ao dia de forma manual, pelos funcionários da empresa de limpeza.   

Era utilizado um saco grande, com capacidade para 100 L. Os sacos de cada 

lixeira eram esvaziados no saco maior e depois transportados manualmente para a área de 

armazenamento externo de resíduos comuns, sendo trocados a cada dois dias. Em geral, os 

trabalhadores que efetuavam este manejo utilizavam apenas uniformes e sapatos ou sapatilhas 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

FIGURA 3 - Transporte interno dos resíduos em um laboratório de análise e diagnóstico 

veterinário, Goiânia, Goiás, 2013: (a) reaproveitamento de saco plástico; 
(b) transporte manual de RSS e inadequação no uso de equipamento de 

proteção individual para a execução da coleta.  
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Quanto ao tratamento dos resíduos potencialmente infectantes, observou-se a 

utilização de calor úmido. Todo o material contaminado com sangue, excretas ou sobras de 

amostras era encaminhado para o setor de lavagem/esterilização em sacos plásticos 

amarrados, de cor preta e em seguida eram colocados em sacos próprios para serem 

autoclavados, objetivando minimização da carga microbiana. Como o equipamento ficava no 

setor de reprocessamento de artigos de todo laboratório, não era completamente excluída a 

possibilidade de que a esterilização fosse efetuada na autoclave de tratamento dos RSS. Além 

disso, nenhuma validação do processo era efetuada. 

Os cadáveres de animais inoculados com microrganismos eram colocados em 

saco preto e encaminhados, pelos técnicos do setor de diagnóstico de raiva, para o local de 

armazenamento temporário, onde eram depositados em freezer, para posterior incineração. 

Contudo, as camas e forrações destes animais não eram submetidas a nenhum tratamento, 

sendo acondicionadas em sacos pretos e encaminhadas para o contêiner de resíduo comum, a 

ser coletado pela empresa de coleta urbana. 

O local para armazenamento temporário dos RSS constava de uma sala localizada 

no corredor principal, ao lado do setor de sorologia. Além disso, funcionava também como 

depósito de sucatas (Figura 4). Todos os resíduos potencialmente infectantes (Grupo A), 

mesmo aqueles previamente tratados pela autoclavagem, resíduos químicos (grupo B) e 

perfurocortantes (grupo E) eram armazenados nesse setor em um freezer ou bombona, até o 

momento do transporte externo.  

 

FIGURA 4 – Local de armazenamento temporário de RSS e depósito de sucatas para disposição de 
resíduos potencialmente infectantes, em um laboratório de análises e diagnóstico 

veterinário, Goiânia, Goiás, 2013.  
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As etapas de coleta e transporte externo dos RSS eram efetuadas a cada 15 dias. 

Os funcionários da empresa responsável pelo tratamento externo entravam no laboratório, 

pesavam os resíduos no corredor e, em seguida os transportavam até o caminhão baú para 

serem encaminhados à incineração. A empresa, legalmente habilitada para o processo, foi 

contratada por meio de Pregão Eletrônico.  

No momento da coleta externa, os trabalhadores faziam uso de equipamentos de 

proteção individual como uniforme, luvas, máscara e sapatos impermeáveis. Já os resíduos do 

Grupo E (perfurocortantes) acondicionados em baldes eram despejados em uma caixa de 

papelão por um colaborador do laboratório e entregues ao responsável pela coleta externa 

(Figura 5). 

 

 

FIGURA 5 – Coleta externa dos RSS em um laboratório de análise e diagnóstico veterinário, 
Goiânia, Goiás, 2013: (a) esvaziamento de balde contendo perfurocortantes em 

caixas de papelão para encaminhamento ao transporte externo (b). 

 

Os resíduos comuns, Grupo D, eram dispostos no contêiner externo, coletados e 

transportados três vezes por semana pela empresa pública de coleta urbana até o aterro 

sanitário. Os trabalhadores deste serviço faziam uso de uniforme, botas, bonés e luvas. 

A partir das planilhas de controle da quantidade de resíduos encaminhados para 

incineração, pôde-se efetuar uma estimativa dos gastos do laboratório com tratamento externo 

desses produtos. Os dados referentes à coleta externa e custo operacional estão demonstrados 

no Quadro 3. 
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QUADRO 3 – Quantidade de resíduos encaminhados para tratamento 
externo, no laboratório de análise e diagnóstico 

veterinário, no período de 23 de outubro de 2013 a 26 de 

março de 2014, Goiânia, 2014. 

Data da coleta 
Quantidade de 

RSS (kg) 
Valor (R$) 

23/10/13 64,5 243,62 

7/11/13 51,7 195,59 

20/11/13 169,3 639,85 

5/12/13 60,0 226,8 

18/12/13 50,1 189,52 

9/1/14 38,9 146,89 

15/1/14 7,2 27,36 

29/1/14 15,3 57,92 

12/2/14 56,0 211,49 

26/2/14 50,6 191,26 

12/3/14 47,0 177,81 

26/3/14 27,7 104,55 

TOTAL 638,26 2.412,66 

 

Conforme demonstrado no Quadro 3, o total de resíduos encaminhados para 

tratamento externo, no período 23/10/13 a 26/03/2014 correspondeu a 638,26 kg, o que gerou 

um custo total de R$ 2.412,66, representando um gasto médio de R$ 402,11 por mês. 

A variação na quantidade encaminhada para tratamento externo foi ilustrada na 

Figura 6. 

 

FIGURA 6 – Variação da quantidade de resíduos encaminhados para 

tratamento externo por mês, no período de 23/10/13 a 
26/03/14, em um laboratório de análises e diagnóstico 

veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 

*Resíduo de serviços de saúde (Grupos A, B e E). 
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Após diagnóstico do manejo dos RSS adotado no estabelecimento, foi elaborado o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, contemplando todas as etapas do 

manejo desde a geração até disposição final
2
. Em seguida, efetuou-se a realização de reunião 

com todos os trabalhadores do Laboratório para apresentar os esquemas de trabalho e para a 

criação da Comissão de biossegurança do estabelecimento, sendo escolhido um representante 

de cada setor do laboratório para compor a Comissão.  

Para o Teste de Kruskal-Wallis foi utilizada a Tabela de valores críticos do índice 

de 
2
, com 2 graus de liberdade, segundo Sampaio

13
 para comparação entre as variáveis 

estudadas, conforme Tabela 1.  

 

TABELA 1 – Classificação do manejo dos resíduos gerados em um laboratório de análise e 

diagnóstico veterinário, no período de outubro de 2013 a março de 2014, 

Goiânia, Goiás, 2014. 

Manejo 

Situação    

Não se aplica Adequado Inadequado    

Real Ordenado Real Ordenado Real Ordenado N Ri
2 S2

 T 

Segregação 0 5 4 16,5 11 25 

30 7958,7 74,47 10,09 Descarte de resíduos 

potencialmente infectantes 

4 16,5 0 5 11 25 

Descarte de perfurocortantes 5 20 3 13 7 21     

Identificação 0 5 0 5 15 30     

Transporte interno 0 5 2 12 13 28     

Tratamento interno 4 16,5 10 22 1 10,5     

Validação do tratamento 4 16,5 0 5 11 25     

Armazenamento temporário 4 16,5 0 5 11 25     

Armazenamento externo 0 5 4 16,5 11 25     

Tratamento externo 0 5 14 29 1 10,5     

TOTAL 21 111 37 129 92 225     

p< 0,05; 2 graus de liberdade = 5,99 

p< 0,01; 2 graus de liberdade = 9,21 

 

 

Para auxiliar na implementação do PGRSS foram elaborados fluxogramas de 

manejo para os diferentes tipos de resíduos, contemplando todas as etapas, desde a segregação 

até disposição final (Figura 7). 
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FIGURA 7 – Fluxogramas do manejo dos resíduos dos Grupos A, B, D e E, em um laboratório 

oficial de análise e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2014. 
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Discussão 

 

O diagnóstico situacional do manejo dos resíduos adotado no laboratório, como 

ponto de partida na elaboração e implementação da gestão desses produtos no 

estabelecimento, além de ser uma obrigatoriedade legal, corrobora com as recomendações de 

Figueiredo et al
4 

e
 
Pighinelli et al.

8
. Estes autores destacaram a importância não só do 

conhecimento sobre os tipos de resíduos gerados, mas também de uma eficiente política de 

minimização de geração e a incorporação no sistema de gestão, do conceito de 

responsabilidade objetiva. Portanto, o gerador do resíduo deve possuir consciência da sua 

obrigação pela gestão correta desses produtos, desde a produção até sua disposição final. 

Neste sentido, a partir do diagnóstico geral da gestão dos resíduos executada no 

laboratório, algumas intervenções foram efetuadas em caráter de urgência, visando a correção 

das inadequações observadas. Foram considerados os riscos ao trabalhador e ao meio 

ambiente, bem como a disponibilidade de recursos financeiros para a adoção de medidas 

corretivas, o que corrobora com Gonçalves et al.
14

 com relação à intervenção. Contudo, esses 

autores utilizaram como critério para controle operacional imediato apenas o impacto 

ambiental referente à inadequação.   

A criação da comissão de Biossegurança foi imprescindível para a implementação 

do PGR, uma vez que a mesma foi composta considerando-se características como formação 

técnica, integridade, consciência profissional, elevado senso de responsabilidade e 

reconhecida capacidade de atuar como agente multiplicador, seguindo recomendações de 

Figueiredo et al.
4
. 

Para corrigir as falhas observadas na segregação/acondicionamento e identificação 

foram efetuadas aquisições de recipientes de acondicionamento. Todas as lixeiras 

enferrujadas, furadas e sem tampa foram trocadas por recipientes de plástico, com tampa 

articulada e acionada a pedal. Os mesmos foram identificados com adesivos colados nas 

tampas, utilizando símbolos conforme o seu tipo
1,15

, além de serem revestidos com saco 

branco leitoso (Figura 8).  
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FIGURA 8 – Lixeiras para resíduos comuns e potencialmente infectantes, após 

implementação do Plano de Gestão dos resíduos em um laboratório de 
análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, Goiás, 2013. 

 

Essa mudança era primordial para iniciar a discussão sobre a segregação, de 

acordo com a classificação contida na legislação vigente, visando a redução de custos com 

tratamento e disposição final e concorda com procedimentos adotados por diversos autores na 

implementação do PGR
7,8,17,18

. 

Com relação aos materiais perfurocortantes foram providenciados recipientes com 

respectivos suportes, apropriados para o acondicionamento destes resíduos, ou seja, rígidos, 

resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, 

atendendo aos requisitos referenciados na legislação vigente
1,19

. Acondicionadores 

inadequados, como as caixas de isopor ou de papelão, que eram utilizados para segregar esse 

tipo de resíduo, foram lacradas e encaminhadas para a incineração. 

Esse procedimento era imprescindível, uma vez que o acondicionamento 

inadequado poderia comprometer a segurança do processo e encarecê-lo
17

. Além disso, 

recipientes pouco resistentes, mal conservados e construídos com materiais sem a devida 

proteção podem dificultar a sua higienização e aumentar o risco de acidentes de trabalho
2
.    

A aquisição de sacos plásticos de cor branca, identificados com símbolo 

internacional de substância infectante, para revestimento das lixeiras destinadas ao 

acondicionamento dos resíduos do Grupo A foi outra ação corretiva, de acordo com 

recomendações da legislação vigente
1,20

. Este foi um ponto crítico, pois o hábito de 

reaproveitar os sacos plásticos e esvaziar as lixeiras, colocando todos os resíduos em um saco 

maior ocorria há vários anos, contrariando a RDC 306 da Anvisa
1
. Para coibir esta falha de 

manejo, foi necessário acompanhar a equipe responsável pela coleta, todos os dias, no período 
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inicial de implementação do plano de gestão, ressaltando a proibição do reaproveitamento dos 

sacos plástico
17

. 

Essa proibição se deveu tanto pelo risco biológico, como pelo ergonômico. O 

primeiro, em decorrência do esvaziamento das lixeiras, reaproveitamento dos sacos plásticos e 

possível ruptura dos mesmos
1
. O segundo porque ao final da coleta interna dos RSS, 

provavelmente o trabalhador transportaria um volume acima de 30 L, o que extrapola o limite 

estabelecido pela legislação vigente, que estabelece o peso máximo de 20 L para transporte 

manual
21

. Esta falha também foi observada por Hidalgo et al.
22

, que analisaram 50 

estabelecimentos odontológicos e verificaram que em apenas 4%, o transporte interno era 

efetuado conforme preconizado na legislação em vigor.  

Skowronski et al.
18 

em um hospital veterinário de uma instituição de ensino do 

Mato Grosso do Sul, além de irregularidades nas demais etapas do manejo dos RSS,  também 

observaram as mesmas falhas relativas ao transporte interno. Os autores salientaram a 

importância de intervenções imediatas para correção dessas práticas inadequadas, como a 

recomendação de adoção de meios técnicos apropriados para o traslado dos RSS do local da 

geração até o armazenamento externo.  

No laboratório em estudo, estabeleceu-se que o transporte interno dos RSS fosse 

efetuado em caixas hermeticamente fechadas ou carrinho específico para esse manejo, sendo 

obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual como luvas, máscara, gorro, avental 

e botas
2,22. 

Esta medida estava associada à preconização de rigorosos processos de 

higienização desses contenedores após sua utilização diária para que não se tornassem fontes 

de contaminação biológica, baseado na normatização vigente
1
.   

Outra intervenção constou da definição dos horários de coleta e de um roteiro 

unidirecional, partindo das áreas administrativas até as áreas técnicas, com divulgação de 

fluxogramas de manejo propostos, conforme Figura 7. Foram elaborados fluxogramas para 

resíduos potencialmente infectantes e carcaças (Grupo A), resíduos químicos (Grupo B) e 

resíduos comuns (Grupo D).  

Os RSS perfurocortantes, por sua vez, foram inseridos no fluxograma de resíduos 

potencialmente infectantes, pois mesmo contaminados com resíduos químicos, o 

acondicionamento seria em recipiente padrão com simbologia de material potencialmente 

infectante e demais identificações, além do armazenamento externo nos mesmos recipientes 

utilizados para o Grupo A
2
. 
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Apesar da praticidade de implementação do fluxograma na rotina do manejo dos 

RSS, alguns gestores tendem a ignorar o roteiro por achar irrelevante a fixação de um modelo 

de gerenciamento, ou mesmo por desconhecer as possibilidades da ferramenta. Neste sentido, 

Ramos et al.
24

, ao avaliarem a vulnerabilidade da gestão dos resíduos em João Pessoa-PB, 

observaram que 47% dos estabelecimentos estudados não possuíam fluxogramas de manejo 

dos resíduos o que, por sua vez, poderia afetar o sucesso da implementação do programa de 

biossegurança, pois possibilitaria maior chance de ocorrência de agravos ocupacionais. 

No presente estudo, estabeleceu-se que a coleta deveria ocorrer uma vez ao dia ou 

quando fosse alcançado 2/3 da capacidade do recipiente, sempre com a troca do saco plástico, 

sendo proibido o seu reaproveitamento. Resíduos do grupo D seriam transportados por 

funcionários da limpeza e os RSS potencialmente infectantes, por um técnico de cada setor, 

devidamente treinado. Este manejo corrobora com a preconização legal vigente
1
.  

Com relação ao armazenamento temporário, o fato do local reservado para esse 

fim estar dentro da área técnica foi considerado uma não conformidade. Pois, se por um lado 

esse depósito improvisado representava uma facilidade para os técnicos, uma vez que ficava 

muito próximo dos locais de geração, o risco de contaminação era considerável e poderia 

comprometer o programa de biossegurança do laboratório, que já era incipiente, sendo 

preconizada a urgente mudança de local para execução dessa etapa. Gonçalves et al.
14

 também 

citaram a remodelação de área física para adequação do armazenamento temporário na 

implementação do PGR do laboratório central do HC/USP. 

Além disso, a ausência de abrigo externo no laboratório era outro ponto 

nevrálgico na gestão dos RSS. Como todos resíduos potencialmente infectantes e 

perfurocortantes eram armazenados dentro do estabelecimento, os trabalhadores da empresa 

responsável pela coleta externa entravam no estabelecimento e efetuavam a pesagem dos 

resíduos no corredor, para posteriormente enviá-los ao caminhão de transporte e encaminhá-

los para a incineração, o que pode favorecer a ocorrência de contaminações cruzadas
2
 e 

contraria a legislação vigente
1
.  

Desse modo, a troca do local de armazenamento temporário para uma sala com 

acesso à área externa foi imprescindível para impedir que a pesagem dos resíduos fosse 

efetuada no corredor, ao lado de áreas críticas como sorologia e setor de diagnóstico de raiva, 

por exemplo, além de coibir a entrada do pessoal da coleta no laboratório e organizar o setor 

(Figura 9), conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde
3
. 
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FIGURA 9 – Local de armazenamento temporário dos resíduos após 

implementação do plano de gestão dos resíduos, em um 

laboratório de análises e diagnóstico veterinário, Goiânia, 
Goiás, 2014. 

 

 

Com relação aos resíduos químicos líquidos ficou estabelecido que os mesmos 

deveriam ser acondicionados em bombonas e os sólidos em caixas de papelão aprovadas pela 

Comissão de Biossegurança, para acondicionamento, até atingirem o limite de 2/3 de sua 

capacidade. Além disso, estabeleceu-se a proibição de descarte de produtos nocivos 

diretamente na pia, uma vez que mesmo em baixas concentrações, esse tipo de descarte pode 

provocar corrosão nas tubulações, problemas nas estações de tratamento, poluição de 

mananciais superficiais e subterrâneos e até acumulação de substâncias tóxicas na cadeia 

orgânica
2
.   

Por outro lado, algumas substâncias podem ser descartadas na rede coletora de 

esgoto, desde que sejam solúveis em água, apresentem baixa toxicidade, após diluição de no 

mínimo 100 vezes e sob água corrente. Substâncias orgânicas só podem ser descartadas se 

forem biodegradáveis e em quantidade máxima de 100 g ou 100 mL por dia
8
. No laboratório 

do presente estudo, soluções diluídas de alcoóis, sulfatos, fosfatos, amônio, ácidos e bases 

inorgânicos, ácido cítrico e ácido lático, eram exemplos de resíduos químicos descartados 

diretamente na pia
2,8

. 

Além disso, outra intervenção imediata foi a realização de um inventário dos 

produtos químicos vencidos e não identificados, que foram separados e encaminhados para a 

incineração, manejo também citado por diferentes autores
4,25 

e que pode contribuir para 
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minimização dos passivos gerados em um laboratório, conforme destacado por Pighinelli et 

al
8
 e Skowronski et al.

18
. 

A estocagem dos resíduos químicos deve ser realizada em local afastado das 

dependências dos laboratórios, seguro, muito bem ventilado e devidamente identificado por 

simbologia de periculosidade
2
. Os recipientes precisam estar fechados de forma estanque, 

observando-se sempre as questões relacionadas à incompatibilidade das substâncias
8
. No 

estabelecimento em estudo, por não haver abrigo para resíduos químicos e por sua geração 

não ser tão significativa, estabeleceu-se que o armazenamento ocorreria em caixas e 

bombonas específicas, até o envio para incineração, o que pôde ser efetuado de forma segura 

também pelo fato da coleta externa ser a cada 15 dias.  

Já para redução da carga microbiana dos RSS procedeu-se a transferência da 

autoclave do setor de lavagem/esterilização para a sala de descarte, com o objetivo de 

restringir sua utilização exclusivamente para o tratamento dos resíduos. A maravalha utilizada 

como cama e forração dos animais inoculados, que anteriormente não estava sendo tratada, 

passou a ser autoclavada antes da disposição final
1
.  

A autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com 

vapor de água, a uma temperatura elevada, durante período de tempo suficiente para destruir 

potenciais agentes patogênicos ou reduzí-los a um nível que não constitua risco. Os valores 

usuais de pressão são da ordem dos 3 a 3,5 bar e a temperatura deve atingir os 135ºC
27 

por 30
 

minutos. Observou-se que a temperatura de esterilização dos RSS antes da implementação do 

PGR no laboratório em estudo constava de 120°C por 15 minutos, o que não estava de acordo 

com recomendações contidas no manual de reprocessamento de artigos e superfícies
27

, e que 

foi prontamente corrigido.   

Dentre as vantagens em se utilizar autoclavagem como método de esterilização 

dos RSS, destaca-se o fato de que o processo pode ser realizado na própria unidade geradora, 

tratar praticamente todos os tipos de resíduos e apresentar menor custo operacional
16

. Estas 

vantagens nortearam a decisão de autoclavação dos resíduos, sendo que após implementação 

do PGR, apenas os perfurocortantes contendo plástico e resíduos orgânicos, não eram 

submetidos ao tratamento interno por este método. O primeiro, pela composição do material 

invalidar a autoclavação e o segundo pelo odor que exalava no momento do processo, o que 

concorda com Galvão et al.
16

. 

Além dessas desvantagens, pôde-se destacar como pontos críticos da utilização de 

autoclavação, o risco de acidentes por ocasião de sua operacionalização, custo adicional de 
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transporte e disposição final, gastos com a aquisição de sacos ou embalagens autoclaváveis e, 

principalmente, a condição de que, apesar de diminuição da carga microbiana, o peso e o 

aspecto dos RSS permanecerem inalterados
2,25

. 

Sabe-se que após a comprovação da eficácia do tratamento, os RSS podem ser 

descartados como resíduos comuns
1
. Desse modo, o processo passou a ser validado por meio 

da utilização de testes biológicos, contendo esporos do microrganismo Bacillus 

stearothermophillus
27

, para que os RSS tratados pudessem ser descartados como resíduos 

comuns, diminuindo a quantidade de resíduos a serem encaminhos para incineração e, 

consequentemente, minimizando custos
9
.  

Para garantir a eficiência desse monitoramento, além da correta segregação foi 

necessário prover acondicionamento adequado dos RSS a no máximo 2/3 da capacidade das 

embalagens antes do tratamento térmico por autoclavação para alcançar a inativação dos 

microrganismos, conforme preconizado em Galvão et al.
16

. As principais falhas no processo 

são decorrentes da falta de conhecimento sobre a forma correta do manuseio das ampolas ou, 

o mais grave, pela falta de comprometimento e envolvimento do corpo técnico responsável 

pela execução do teste
28

. 

Gareis e Faria
28

 e Gonçalves et al.
14

 também citaram a autoclavagem como 

método de eleição para o tratamento dos RSS gerados em laboratórios de atendimento a 

humanos, não mencionando, contudo, nenhum processo de validação. Os autores destacaram 

também a diminuição do custo como principal vantagem e isto também pôde ser evidenciado 

no presente estudo (Quadro 3). 

Como a qualificação do processo de tratamento interno ainda estava em fase de 

implementação, os RSS após autoclavados ainda eram enviados à incineração. Resíduos não 

submetidos a tratamento prévio e que poderiam sofrer putrefação eram encaminhados para o 

freezer, conforme preconizado na norma vigente
1
 até o momento da coleta externa, para 

também serem incinerados, manejo também observado por Oliveira et al.
29

.  

Após a mudança do local de armazenamento temporário, a pesagem dos RSS 

passou a ocorrer na sala de descarte, sendo estes posteriormente transportados para o 

caminhão baú. Esse fato corrobora com medidas de biossegurança concernente à proibição de 

pessoas estranhas na área laboratorial
23

.  

Finalmente, a recomendação essencial para continuidade do plano de gestão dizia 

respeito à necessidade urgente da construção do abrigo externo para RSS. Por ocasião do 

estudo, o laboratório já tinha projeto aprovado para reforma, incluindo esse setor, aguardando 
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apenas os trâmites finais burocráticos para início das obras, conforme preconizado no Manual 

de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa
1
. 

A inadequação dessa etapa também foi observada por Hidalgo et al.
22

 em estudo 

para verificar o processo de gerenciamento dos resíduos odontológicos do serviço público de 

saúde em 11 municípios brasileiros. Os autores constataram que 42% dos estabelecimentos 

avaliados também não possuíam abrigo externo para RSS. Por outro lado, das instituições que 

possuíam esse setor, apenas 21% apresentavam as características exigidas pela legislação 

vigente, sendo este um ponto crítico na gestão dos RSS que potencializaram os riscos 

decorrentes desses produtos. Por esses dados e para adequação à legislação vigente sobre os 

resíduos, a construção do abrigo externo foi amplamente recomendada, como também ocorreu 

em outros estudos
7,17,18,30

. 

Pighinelli et al.
8
, por sua vez,

 
justificaram a inexistência desse setor na Embrapa 

Agroenergia de Brasília, pontuando os tratamentos para resíduos químicos (neutralização de 

ácidos e bases) e inativação microbiana de resíduos biológicos, os quais, ou são descartados 

na rede coletora de esgoto ou são dispostos em lixo comum. Todavia, a ausência de 

armazenamento externo contraria a legislação vigente, que dispensa apenas a existência do 

armazenamento temporário, desde que o local de geração dos resíduos seja próximo do abrigo 

externo
2
.  

Neste sentido, mesmo com a efetivação de tratamento prévio, a construção do 

abrigo externo se faz necessária devido à grande variedade de resíduos gerados no laboratório, 

inclusive aqueles que não são passíveis de autoclavação e que por sua natureza, deverão ser 

submetidos a outro tipo de tratamento antes da disposição final
2
. Este é um dos principais 

motivos da inserção desta unidade no projeto de reforma do laboratório em estudo, 

corroborando com o objetivo primordial da gestão dos resíduos no contexto da biossegurança, 

que engloba a salubridade no ambiente laboral, saúde pública e meio ambiente
1
. 

A quantidade de resíduos enviados para tratamento externo apresentou aumento 

considerável no mês de novembro, o que ocorreu devido à necessidade de descarte de grande 

quantidade de produtos químicos vencidos ou sem identificação que estavam armazenados 

nas áreas técnicas do laboratório, especialmente formol, que foram observados por ocasião do 

diagnóstico situacional do manejo.  

O procedimento era necessário, pois os produtos estavam armazenados de forma 

inadequada, sendo fator de risco tanto para os trabalhadores como para o meio ambiente
8
. Por 

outro lado, a variação observada entre as demais coletas pode ser creditada à própria 
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sazonalidade das atividades executadas no laboratório, sendo que comparações posteriores 

deverão ser elaboradas para averiguar a eficiência das mudanças implementadas, conforme 

preconizado na RDC 306 de 2004 da Anvisa
1
.  

Otênio et al.
31 

avaliaram
 
o PGR dos laboratórios da Embrapa Gado de Leite, no 

período entre dezembro de 2007 a agosto de 2012 e observaram significativa variação na 

quantidade de resíduos gerados e mencionaram como prováveis causas para esse fato, a 

aquisição de equipamentos, softwares e recursos humanos, que culminaram no incremento da 

rotina laboratorial.  

Os mesmos autores destacaram que, somente avaliações comparativas criteriosas 

entre dados pré e pós implementação do PGR, podem nortear mudanças necessárias para 

eficiência do processo. Essa avaliação de indicadores não foi efetuada no presente estudo pela 

incipiência da implementação do plano de gestão dos RSS. Todavia, pela relevância da 

avaliação do programa em longo prazo, para assegurar a eficácia das medidas corretivas 

adotadas é primordial a continuidade do estudo no laboratório em questão. 

Além disso, como o processo de validação do tratamento interno só se iniciou em 

março de 2014 e ainda está em fase de implementação, todos os resíduos estão sendo 

encaminhados para a incineração. Contudo, a partir da validação eficiente do processo de 

tratamento interno e segregação adequada, o manejo será modificado, sendo que resíduos que 

forem autoclavados com garantia de processo, passarão a ser descartados como resíduos 

comuns, conforme preconiza a legislação vigente
1
, diminuindo os custos com tratamento 

final,
 
conforme destacaram diversos autores

8,14,22,31
.  

Neste sentido, no laboratório em estudo foi observado um gasto de cerca de R$ 

400,00 por mês com tratamento externo de RSS o que ainda é bem maior que resultados 

observados por outros autores em laboratório de análise clínica de atendimento humano
29

. 

Não foram encontrados dados similares referentes a laboratórios veterinários, todavia 

acredita-se na possibilidade de redução desses custos para as coletas posteriores, o que só 

dependerá da manutenção das práticas de manejo preconizadas.  

Essa redução poderá ser superior a 20% do total de resíduos gerados e 

encaminhados para tratamento, como destacaram Gonçalves et al.
14

 em análise da eficiência 

da implementação do PGR no laboratório clínico do Hospital da Faculdade de Medicina de 

São Paulo após 24 meses em vigor, corroborando com a expectativa de redução de custos no 

presente estudo.  
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Concomitante a todas as medidas corretivas foram efetuadas várias reuniões 

técnicas visando capacitações a todos os servidores, sobre o PGR e os procedimentos 

operacionais de cada etapa da gestão, além de treinamentos sobre outros temas relacionados 

ao assunto. De modo geral, as reações foram positivas e os trabalhadores se mostraram 

receptivos quanto às mudanças preconizadas. Contudo, percebeu-se que sem um efetivo 

programa de treinamento contínuo, todo processo de gestão poderia ficar comprometido, já 

que inadequações pontuais no manejo ainda foram observadas mesmo após a implementação 

do PGRSS, o que também foi constatado por Otênio et al.
31

. 

Há de se considerar ainda que o desconhecimento da norma também pode 

contribuir para práticas inadequadas de manejo dos resíduos. Reis et al.
12 

avaliaram o 

conhecimento e percepção sobre gerenciamento dos RSS em estabelecimentos veterinários de 

Salvador e concluíram que cerca de 86% dos responsáveis técnicos desses locais não 

conheciam os critérios de classificação dos resíduos propostos na legislação vigente, o que 

favorece a execução inadequada do manejo, especialmente na segregação. Com base neste 

estudo, além da educação continuada dos profissionais já atuantes no mercado de trabalho, é 

importante ressaltar a inserção do tema nas diferentes disciplinas por ocasião da formação do 

médico veterinário ou na criação de uma disciplina específica. 

Outro fator agravante observado no presente estudo estava relacionado à 

terceirização dos funcionários da limpeza que eram trocados frequentemente. Estes 

trabalhadores eram responsáveis por algumas etapas da operacionalização do gerenciamento 

dos resíduos, como coleta, transporte interno e troca dos sacos plásticos, o que poderia 

favorecer a ocorrência de acidentes ocupacionais decorrentes de inadequações no manejo dos 

RSS
17

.  

Para contornar essa situação, inicialmente foi efetuada uma reunião com 

supervisores da empresa para explicitar a natureza dos trabalhos desenvolvidos no laboratório, 

fatores de riscos e a logística de treinamentos, objetivando a sensibilização quanto à 

manutenção de equipe permanente, corroborando com recomendações contidas no Manual de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
2
.  Os treinamentos foram estendidos a toda 

equipe do laboratório. 

Tal medida também pode ser considerada como ferramenta decisiva de gestão, 

pois a variabilidade das demandas cotidianas pode nortear mudanças no PGR e sua adequação 

a uma nova realidade, sendo necessária ação conjunta do gestor com os subordinados de 

forma contínua
4
. Ressalta-se que o trabalho integrado entre todos os atores envolvidos no 
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processo é muito importante, com vistas à implementação de programas de educação 

continuada para sensibilização quanto ao tema
22,33

. 

Por último, a análise estatística revelou diferença significativa entre a 

quantificação de setores em que o manejo não era necessário, setores com manejo adequado 

ou inadequado. Conforme observado na Tabela 1, mesmo com nível de significância p< 0,01, 

o valor de T calculado foi maior àquele correspondente na tabela do 
2
, o que confirma a 

percepção inicial, pois os dados encontrados apresentaram valores discrepantes e a variável 

correspondente à inadequação do manejo foi bem mais alta que as demais. Não foram 

encontrados estudos similares com a utilização do Teste de Kruskal-Wallis para avaliação 

estatística, sendo que a decisão para sua utilização ocorreu para relativizar e restringir a 

subjetividade das variáveis avaliadas no presente estudo
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Conclusões 

 

 Foi observada a geração de resíduos dos grupos A, B, D e E. 

 Todas as etapas do manejo apresentaram falhas.  

 O estabelecimento não possuía acondicionadores de resíduos com tampa e 

acionamento a pedal e nem recipientes adequados para o descarte de perfurocortantes. 

 O transporte interno era efetuado manualmente e com reaproveitamento dos 

sacos plásticos. 

 Alguns resíduos eram autoclavados, porém a maioria era enviada para a sala de 

armazenamento temporário, até o encaminhamento dos mesmos para a incineração, sem que 

houvesse validação do processo do tratamento interno. 

 A maravalha oriunda do infectório onde havia inoculação de microrganismos 

Classe de risco III era descartada diretamente no contêiner de resíduos comuns, sem processo 

prévio de tratamento. 

 Os funcionários da empresa de coleta externa entravam no laboratório, para 

além de buscar os RSS, efetuar pesagens destes no corredor.  

 O custo do tratamento externo correspondeu em média a R$ 402,11 por mês. 

 O diagnóstico situacional do manejo dos resíduos culminou na elaboração do 

plano de gestão e efetivação de várias ações corretivas para minimização dos riscos e 

atendimento das demandas relacionadas à biossegurança, pois a partir da constatação das não 

conformidades do manejo, as ações corretivas foram implementadas com participação da 

maior parte dos colaboradores da instituição em estudo.  
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CAPÍTULO 04 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se pôde depreender no decorrer do estudo foi que, muitas vezes, as práticas 

inadequadas de biossegurança são frutos de uma banalização do conhecimento sobre o 

assunto. O profissional envolvido nas atividades cotidianas considera que os riscos a que está 

exposto no ambiente laboratorial é algo secundário e que não tem relação com o escopo da 

atividade laboral, se preocupando principalmente com aspectos como calibração correta do 

equipamento, validação da técnica de diagnóstico e qualificação do processo. Obviamente 

estas são questões imprescindíveis para a confiabilidade do teste, mas que não devem ser os 

únicos fatores a serem controlados.   

Contudo, quando um novo paradigma é abordado em qualquer situação cotidiana, 

a tendência dos atores envolvidos no processo é de cautela e ressalvas. Como o sucesso do 

plano de gestão da biossegurança, com a implementação de ferramentas como o mapa de 

riscos e gestão dos RSS, está fortemente ligado a mudanças de comportamento e é, em sua 

maioria, dependente dos recursos humanos, a promoção de atividades de sensibilização dessa 

clientela é primordial, já que, uma vez implementado, ambos envolvem manutenção contínua. 

Ou seja, o comprometimento desses profissionais é decisivo para o sucesso do programa. 

Ressalta-se que nenhuma situação é estática. Quando se faz o diagnóstico 

situacional, ele demonstra uma situação específica, num momento determinado (como um 

retrato). Por isso, todo o processo de implementação do programa de biossegurança deve ser 

avaliado de modo cíclico, pois ele deve ser ajustado continuamente, de acordo com os 

contextos sempre mutáveis
1
. 

Além disso, sabe-se que elaborar o mapa de risco para as áreas do laboratório e 

implementar ações corretivas imediatas para a gestão dos resíduos propostas neste estudo foi 

apenas o primeiro passo. A manutenção e incremento do programa proposto, como as 

adequações físico-estruturais e aquisição de materiais poderão, a médio e longo prazo, 

contribuir decisivamente para uma alteração de cenário no laboratório em estudo e ser 

extrapolado como modelo para estabelecimentos similares.  

Há de se considerar ainda que a instituição que procura excelência de suas 

atividades e efetiva gestão da qualidade deve planejar criteriosamente todas as etapas de 

trabalho, desde aquisição inteligente de insumos, seu uso racional e econômico, até a forma 

adequada de eliminar as sobras originadas. Isso também é gestão de biossegurança e, 

necessariamente, está inserida como parte obrigatória na atividade de apoio diagnóstico. 
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Destaca-se que este programa além de constituir compromisso ambiental e ético é também 

uma exigência da legislação vigente. 

Por outro lado, se a mudança de comportamento ocorrer de fato, o 

comprometimento na gestão de biossegurança entre todos os envolvidos no processo será 

muito mais por acreditar na busca de melhor qualidade de vida e sustentabilidade, do que pelo 

fato de se estar cumprindo uma exigência gerencial. 

Neste sentido, o laboratório deve desenvolver ou adotar um manual de 

biossegurança que identifique os riscos que podem ser encontrados e que especifique também 

as práticas e os procedimentos pertinentes para minimizar ou eliminar as exposições a esses 

perigos. Assim, o mapeamento do risco e a gestão adequada dos resíduos, constituem-se em 

ferramentas imprescindíveis, não só para minimização dos riscos na utilização e manutenção 

de equipamentos, mas também pela melhor qualidade dos procedimentos realizados. 

Desse modo, com o planejamento eficiente, adequação do manejo dos RSS, o 

sistema de sinalização e o uso de equipamentos de proteção apropriados, não só é possível 

diminuir os riscos, como reduzir os custos operacionais. Considerando-se que estes custos 

envolvem o tratamento e disposição final dos resíduos e repercussões negativas inerentes a 

um acidente laboral, que normalmente são altos, incrementando o balanço financeiro do 

estabelecimento.  

Assim, as ferramentas de controle de risco inseridas no presente estudo, podem 

ser consideradas além da função reducionista, como um processo de sensibilização para 

induzir uma perspectiva mais crítica quanto à salubridade na rotina de trabalho, reforçando as 

ações de biossegurança e, consequentemente, a qualidade dos ensaios realizados. Além disso, 

este estudo poderá contribuir para o incremento da discussão sobre a identificação, 

gerenciamento e comunicação de riscos em ambientes laboratoriais veterinários. 

Por fim, acredita-se que todas as intervenções efetuadas para adequar o programa 

de biossegurança do laboratório em estudo puderam contribuir para a redução do risco de 

acidentes laborais, além da incorporação do conceito de sustentabilidade para redução do 

impacto ambiental, uma medida que possui grande valor para a saúde ocupacional.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Check list utilizado para identificação dos riscos no laboratório (Capítulo 2) 

Unidade:  

Data:  

               Risco       

Local 
FIS I QUI I BIO I ERG I ACI I Total 

Armários             

Armazenamento de 

produtos  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Armazenamento de 

materiais 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autoclaves            

Bancadas centrais            

Bancadas laterais            

Cadeiras            

Capelas            

Centrífugas            

Estrutura física            

Estufas            

Freezers            

Geladeiras            

Manutenção dos 

equipamentos  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mesa para laudos            

Micro-ondas            

Pias            

RSS            

Sinalização dos 
riscos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TOTAL             

FIS: Físico; QUI: Químico; BIO: Biológico; ERG: Ergonômico; ACI: Acidentes; I: Intensidade 
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APÊNDICE B – Check list utilizado para diagnóstico situacional dos tipos e manejo dos 

resíduos no laboratório (Capítulo 3) 

Data: 

Setor: 

Responsável:  

Tipo de resíduo gerado: Grupo A (   ); Grupo B (   ); Grupo D (   ); Grupo E (   ) 

DADOS SOBRE O MANEJO DOS RESÍDUOS SIM NÃO NA 

SEGREGAÇÃO/ACONDICIONAMENTO 

1 Há segregação dos resíduos no local da geração?                

2 
Os recipientes são laváveis, resistentes e possuem tampa provida de 
sistema de abertura sem contato manual? 

   

3 
O volume e quantidade dos recipientes é compatível com a geração 
diária? 

   

4 
Os resíduos perfurocortantes são descartados em recipientes rígidos, 
resistentes à punctura e vazamento? 

   

5 
Existem suportes apropriados para os recipientes de 
acondicionamento de perfurocortantes? 

   

6 Há reaproveitamento dos recipientes?    

7 
Os recipientes estão revestidos com saco de cor específica para o tipo 

de resíduo a ser descartado? 

   

8 Os sacos plásticos são resistentes à ruptura e vazamento?    

9 
Os sacos plásticos são substituídos quando atingem 2/3 de sua 

capacidade ou a cada 24 h? 

   

10 
Os resíduos químicos são segregados e acondicionados conforme 

compatibilidades químicas entre si?            

   

11 
Os resíduos são armazenados em suas embalagens originais quando 

vencidos? 

   

12 
Existem recipientes constituídas de material compatível para o 
armazenamento de resíduos químicos líquidos fora das embalagens 

originais e vencidos? 

   

13 
Os recipientes para resíduos líquidos são resistentes, rígidos e 
estanques, com tampa rosqueada? 

   

IDENTIFICAÇÃO 

14 

Os recipientes apresentam identificação conforme o tipo de resíduo a 

ser descartado? (Devem conter identificação: sacos, lixeiras, 

recipientes de coleta interna e externa e locais de armazenamento) 

   

15 
A identificação está aposta em local de fácil visualização, de forma 
indelével, com símbolos, cores e frases conforme o risco? 

   

TRANSPORTE INTERNO 

16 
Os sacos são fechados de tal forma que não ocorra derramamento de 

conteúdo antes do transporte? 

   

17 

Frequência da coleta: por período (   ); diária (   ); quando atinge a 

capacidade não excedendo o dia (  ); quando atinge a capacidade 

excedendo o dia (   ) 

   

18 Método utilizado: manual (   ) carrinho (   )    

19 Os carros são constituídos de material lavável?    

20 Os carros são fechados, separados para cada grupo de acordo com a    
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classificação contida na legislação vigente? 

21 
Caso o transporte seja manual, são utilizados recipientes adequados 

(com tampa)? 

   

22 Esses recipientes estão identificados?    

23 São higienizados após o uso?    

24 O volume coletado manualmente é adequado? (Menor que 20 L)    

25 

A coleta interna é realizada por trabalhador usando todos os EPIs 

indicados? (Luvas, jaleco de manga comprida, óculos de proteção, 

sapato fechado e máscara) 

   

26 
O transporte de resíduos comuns é realizado separado dos demais 

(perfurocortantes e potencialmente infectantes)? 

   

27 Existe padronização de turnos para a coleta?    

28 Existem roteiros das coletas?    

ARMAZENAMENTO INTERNO E EXTERNO 

29 Existe local para armazenamento temporário?    

30 
O local apresenta condições físico-estruturais adequadas? (Piso e 

paredes laváveis, ponto de água, janelas com tela, ventilação, etc.)  

   

31 O local é exclusivo para este fim?    

32 
O número de contenedores é compatível com a quantidade de 

resíduos gerada? 

   

33 
O local possui identificação de acordo com a natureza do resíduo a 

ser armazenado? 

   

34 
Existe abrigo específico para o armazenamento de resíduos químicos 

perigosos? 

   

TRATAMENTO INTERNO 

35 
É efetuado algum tipo de tratamento prévio? 
Interno (  )  Terceirizado (  ) 

   

36 Todos os resíduos do grupo A são tratados?    

37 

Se o tratamento for terceirizado, a empresa responsável é legalmente 

habilitada para esta função? (Alvará de funcionamento, licença 
ambiental, ART, etc.) 

   

38 
Se houver tratamento interno, qual tipo é efetuado? 

Incineração (  ) Autoclavação (  ) Outro (  ) 

   

39 O tratamento efetuado é validado?    

40 
Qual tipo de validação? Bacillus subtillus ( ) Bacillus 

steareatermophillus (  ) e Teste químico (  ) 

   

41 
Qual a frequência da validação? 

Diário (  ) Semanal (  ) quinzenal (  ) 

   

42 
Os resíduos são submetidos a processo de reutilização? 

Recuperação (   )  Reciclagem (  ) 

   

ARMAZENAMENTO EXTERNO 

43 Há abrigo para armazenamento de resíduos dos Grupos  A e E?    

44 O local possui identificação?    

45 
Possui piso revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil 

higienização? 

   

46 O abrigo externo é de fácil acesso para os veículos coletores?    

47 Possui área de higienização e limpeza dos recipientes coletores?    

48 
Os sacos são mantidos em recipientes próprios e nunca dispostos 

diretamente no chão? 

   

COLETA E TRANSPORTE EXTERNO 

49 
É efetuada por empresa pública? Qual tipo de resíduo? 
A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
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50 
É efetuada por empresa privada? Qual tipo de resíduo? 
A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 

   

51 A empresa é legalmente habilitada para esta função?    

52 
Qual a frequência da coleta? 

Semanal (  ) Quinzenal (  ) Mensal (  ) 

   

53 

É realizada por trabalhador usando todos os EPIs indicados? (Luvas, 

jaleco de manga comprida, óculos de proteção, sapato fechado e 

máscara) 

   

54 
O veículo coletor possui identificações preconizadas pela legislação 
vigente? (Nome da empresa, telefone de contato, endereço e 

especificações dos resíduos transportados). 

   

55 Algum tipo de resíduo é descartado na rede coletora de esgoto?    

56 

Algum processo de minimização do risco é efetuado antes do 
descarte do resíduo na rede coletora de esgoto? 

Diluição (  ) Neutralização (  ) Minimização da carga microbiana (  ) 

Outro (  ) 

   

NA: Não se aplica 

GRUPO A: Potencialmente infectantes 

GRUPO B: Químico 

GRUPO D: Comuns 

GRUPO E: Perfurocortantes 
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ANEXO 
 

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DE ACESSO, LEVANTAMENTO E PUBLICAÇÃO DE 

DADOS 

 

 
 


