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4.

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM PESQUISA
NA ÁREA BIOMÉDICA

José Roberto Mineo

INTRODUÇÃO

Laboratórios da área biomédica são, com freqüência, ambi-
entes singulares de trabalho que podem expor as pessoas que
neles atuam, ou estejam próximas a eles, a riscos de doenças infec-
ciosas as mais diversas. As infecções contraídas em laboratório
têm sido descritas por meio da história da microbiologia, cujos rela-
tórios notificavam casos de brucelose, cólera, tétano e tifo associa-
dos com laboratórios já no início do século XX.

Nos dias atuais, as principais causas de acidentes em labo-
ratórios incluem falta de orientação e ausência de equipamentos
de proteção coletiva e individual, bem como a não-importância que
se dá ao emprego de práticas de trabalho condizentes com o ambi-
ente laboratorial. Tais práticas se resumem a uma série de normas
e procedimentos de segurança que, quando bem utilizados, podem
ajudar a evitar acidentes e aumentar a conscientização das pessoas
que trabalham em laboratórios.

Neste capítulo, discutiremos os requisitos fundamentais à
aquisição de conhecimentos básicos de biossegurança laboratorial
para estudantes e profissionais. Buscamos aqui estimular o preparo
de roteiros próprios de condutas gerais de segurança, os quais
devem ser sempre atualizados e adequados para as diversas
situações que se apresentam a todos que atuam em laboratórios
biomédicos.

PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA

O imprevisível e diversificado comportamento das doenças
infecciosas emergentes e reemergentes tem fomentado a discussão
das condições de biossegurança nas instituições de ensino, pesqui-
sa, desenvolvimento tecnológico e de prestação de serviços. Não
obstante o avanço tecnológico, o profissional de saúde está freqüen-
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temente exposto a riscos biológicos e de produtos químicos e agen-
tes físicos, cujo enfrentamento está consubstanciado na adequação
das instalações do ambiente de trabalho e na capacitação técnica
desses profissionais. O manejo e a avaliação de riscos são funda-
mentais para a definição de critérios e de ações, e visam minimizar
os riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais,
do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

A biossegurança constitui uma área de conhecimento relati-
vamente nova, regulada em vários países no mundo por um conjun-
to de leis, procedimentos ou diretrizes específicas. No Brasil, a legis-
lação de biossegurança foi criada em 1995 e, apesar da grande
incidência de doenças ocupacionais em profissionais de saúde,
engloba apenas a tecnologia de engenharia genética, estabelecen-
do os requisitos para o manejo de organismos com modificação
genética. A segurança dos laboratórios e dos métodos de trabalho
transcende os aspectos éticos implícitos nas pesquisas com mani-
pulação genética e, assim, exigem a adoção de medidas de bios-
segurança específicas pelos laboratórios, aliadas a um amplo plano
de educação fundamentado em normas nacionais e internacionais
quanto a transporte, conservação e manipulação de microorganis-
mos patogênicos.

MÉTODOS DE BIOSSEGURANÇA

O termo “contenção” é usado para descrever os métodos
de segurança utilizados na manipulação de materiais infecciosos
em um meio laboratorial onde são manejados ou mantidos. O obje-
tivo da contenção é reduzir ou eliminar a exposição da equipe de
um laboratório, de outras pessoas e do meio ambiente em geral
aos agentes com potencial patogênico. A contenção primária —
proteção da equipe do laboratório e do meio de trabalho contra a
exposição aos agentes infecciosos — é proporcionada por uma
boa técnica microbiológica e pelo uso de equipamento de segurança
adequado e de vacinas, que podem fornecer elevado nível de prote-
ção pessoal. A contenção secundária — proteção do meio ambiente
externo ao laboratório contra a exposição aos materiais infecciosos
— é proporcionada por um projeto de instalações que prevê as
práticas operacionais.

Dessa forma, os três elementos de contenção incluem: 1)
prática e técnica laboratorial; 2) equipamentos de segurança; e 3)
projeto e construção das instalações. A avaliação do risco do traba-
lho a ser realizado com um agente específico determinará a combi-
nação adequada destes três elementos.
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1) Prática e técnica laboratorial — O elemento de contenção mais
importante é a adesão rígida às práticas e técnicas microbiológicas
padrão. As pessoas que trabalham com agentes infecciosos ou
com materiais potencialmente contaminados devem se conscienti-
zar dos possíveis riscos, ser treinadas e estarem aptas a lidar com
técnicas e práticas necessárias ao manuseio seguro desses mate-
riais. Cabe ao diretor ou à pessoa responsável pelo laboratório a
responsabilidade pelo fornecimento ou pela elaboração de um trei-
namento adequado ao corpo de funcionários.

Cada laboratório deverá desenvolver ou adotar um manual
de biossegurança que identifique os riscos que serão, ou poderão
ser, encontrados e especifique as práticas e os procedimentos para
minimizar ou eliminar a exposição a tais perigos. Os funcionários
devem receber informações sobre os riscos especiais, bem como
ler e seguir as práticas e os procedimentos solicitados. Um pesqui-
sador treinado e com grande conhecimento das técnicas laboratori-
ais apropriadas, dos procedimentos de segurança e dos perigos
associados ao manuseio de agentes infecciosos deve ser o respon-
sável pela condução do trabalho envolvendo agentes ou materiais
infecciosos.

Quando as práticas laboratoriais padrões não forem sufici-
entes para controlar os perigos associados a um agente ou a um
procedimento laboratorial em particular, medidas adicionais poderão
ser necessárias. O diretor do laboratório será o responsável pela
seleção das práticas adicionais de segurança, que devem estar
relacionadas com os riscos associados aos agentes ou aos
procedimentos. A ação da equipe, as práticas de segurança e as
técnicas laboratoriais deverão ser complementadas por um projeto
que considere a estrutura físico-arquitetônica, as instalações, os
equipamentos de segurança e as práticas de gerenciamento.

2) Equipamentos de segurança (barreiras primárias) — Incluem
cabines de segurança biológica (CSBS), recipientes adequados e
outros controles da engenharia de segurança projetados para remo-
ver ou minimizar a exposição aos materiais biológicos infecciosos.
A CSB é o dispositivo principal utilizado para a contenção de borrifos
ou aerossóis infecciosos provocados por numerosos procedimentos
microbiológicos.

Três tipos de cabines de segurança biológica (classes I, II
e III) utilizados em laboratórios que manipulam agentes infecciosos
serão descritos neste capítulo. As CSBs classes I e II, com a frente
aberta, são barreiras primárias que oferecem níveis significativos
de proteção para a equipe do laboratório e para o meio ambiente
quando utilizadas com boas técnicas microbiológicas. A CSB Classe
II também fornece uma proteção dos materiais que serão manipula-
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dos dentro das cabines (por exemplo, cultura de células, estoque
microbiológico) contra a contaminação externa. A CSB Classe III,
hermética e impermeável aos gases, proporciona o mais alto nível
de proteção aos funcionários e ao meio ambiente.

Um outro exemplo de barreira primária é o copo de segurança
da centrífuga, que é um recipiente conectado à centrífuga projetado
para evitar que aerossóis sejam liberados durante a centrifugação.
Para se minimizar esse risco, controles de contenção como as CSBs
ou os copos deverão ser utilizados na lida com agentes infecciosos
que possam ser transmitidos na exposição aos aerossóis.

O equipamento de segurança também deve incluir itens
para a proteção pessoal, tais como aventais, gorros e luvas; bota,
proteção para sapatos; escudo ou protetor facial, máscaras faciais
ou óculos de proteção, bem como respiradores. O equipamento de
proteção pessoal, com freqüência, é utilizado em combinação com
as CSBs e outros dispositivos para contenção de agentes, animais
ou materiais que estão sob manipulação. Em alguns casos nos
quais se torna impossível trabalhar em capelas de segurança bioló-
gica, o equipamento de segurança pessoal deve formar a barreira
primária entre os trabalhadores e os materiais infecciosos. Os exem-
plos incluem certos estudos envolvendo animais, submetidos ou
não a necropsias, ou atividades de produção em grande escala do
agente infeccioso e atividades relacionadas com manutenção, servi-
ços ou suporte da instalação do laboratório.

3) Projeto e construção das instalações (barreiras secundárias)
— O planejamento e a construção das instalações contribuem para
a proteção da equipe do laboratório e proporcionam uma barreira
de proteção, para quem se encontra fora do laboratório e para pes-
soas ou animais da comunidade, contra agentes infecciosos que
podem ser liberados pelo laboratório por acidente. A gerência deve
ser a responsável por instalações que estejam de acordo com o
funcionamento do laboratório e com o nível de biossegurança reco-
mendado para os agentes que forem ali manipulados.

As barreiras secundárias recomendadas dependerão do
risco de transmissão dos agentes específicos. Por exemplo, o risco
de exposição para grande parte dos trabalhos laboratoriais em
dependências de um nível de biossegurança NB–1 e NB–2 — cujas
definições serão discutidas mais adiante neste capítulo — será o
contato direto com os agentes ou as exposições inadvertidas
através de um ambiente de trabalho contaminado. As barreiras
secundárias em tais laboratórios podem incluir isolamento da área
de trabalho ao acesso público, disponibilidade de dependência para
descontaminação (por exemplo, uma autoclave) e dependências
para lavagem das mãos.
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Quando o risco de contaminação pela exposição aos aeros-

sóis infecciosos estiver presente, níveis mais elevados de contenção
primária e barreiras de proteção secundárias poderão ser necessá-
rios para se evitar que agentes infecciosos escapem para o meio
ambiente. No projeto, tais características incluem sistemas de ven-
tilação especializados em assegurar o fluxo de ar unidirecionado,
sistemas de tratamento de ar para a descontaminação ou remoção
do ar liberado, zonas de acesso controlado e câmaras pressurizadas
como entradas de laboratório, separadas ou em módulos para isola-
mento. Os engenheiros responsáveis pelo projeto devem considerar
as recomendações específicas para calefação, ventilação e refri-
geração, como as de manuais que descrevem normas nacionais e
internacionais.

NÍVEIS DE BIOSSEGURANÇA

Existem quatro níveis de biossegurança: NB–1, NB–2, NB–
3 e NB–4. São classificados, em ordem crescente, quanto ao maior
grau de contenção e complexidade do nível de proteção. O nível
de biossegurança de um experimento será determinado conforme
o organismo de maior classe de risco envolvido no experimento.
Quando não se conhece o potencial patogênico do organismo resul-
tante, deverá ser feita uma análise detalhada e criteriosa de todas
as condições experimentais.

Esses níveis se baseiam na combinação de práticas e técni-
cas laboratoriais, como também em equipamento de segurança e
instalações. Cada combinação é adequada às operações realiza-
das, às vias de transmissão de agentes infecciosos documentadas
ou suspeitas, bem como ao funcionamento ou à atividade do labora-
tório. Os níveis de biossegurança recomendados para cada grupo
de organismos representam as condições nas quais o agente pode
ser manuseado com segurança. O pesquisador principal do labora-
tório é, específica e primariamente, o responsável pela avaliação
dos riscos e aplicação adequada dos níveis de biossegurança reco-
mendados. Em geral, o trabalho com agentes desconhecidos deve
ser conduzido em NB–3 ou NB–4.

Quando está disponível uma informação específica que
possa sugerir a virulência, a patogenicidade, os padrões de resis-
tência a antibióticos, a vacina e a disponibilidade de tratamento ou
outros fatores significativamente alterados, práticas mais (ou me-
nos) rígidas poderão ser adotadas.

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:1685



PESQUISA NA ÁREA BIOMÉDICA: DO PLANEJAMENTO À PUBLICAÇÃO86
NIVEL DE BIOSSEGURANÇA 1 (NB-1)

As práticas, o equipamento de segurança e o projeto das
instalações devem ser apropriados ao treinamento educacional se-
cundário ou ao treinamento do pessoal envolvido em técnicas labo-
ratoriais. Esse conjunto de medidas também é utilizado em outros
laboratórios, onde é realizado o trabalho com cepas definidas e
caracterizadas de microorganismos viáveis e conhecidos por não
causarem doenças em indivíduos saudáveis. Bacillus subtilis, Nae-
gleria gruberi, o vírus da hepatite canina infecciosa e organismos
livres, de acordo com as Diretrizes de DNA Recombinantes do NIH
(National Institute of Health – USA), são exemplos de microorganis-
mos que preenchem todos os requisitos descritos acima. Muitos
agentes que, em geral, não são associados com processos patoló-
gicos na espécie humana são, entretanto, patógenos oportunos e
podem causar infecção em jovens, idosos e indivíduos imunodepri-
midos. As cepas de vacina submetidas a múltiplas passagens in
vivo não deverão ser consideradas avirulentas apenas porque são
cepas de vacinas.

O NB–1 representa um nível básico de contenção que se
baseia nas práticas padrão de microbiologia sem uma indicação
de barreiras primárias ou secundárias, com exceção de uma pia
para a higiene das mãos. Quanto às orientações exigidas para o
NB–1, cabe enfatizar que:
1) o acesso ao laboratório deve ser limitado ou restrito de acordo

com a definição do pesquisador principal, quando estiver sendo
realizado o experimento;

2) as superfícies de trabalho devem ser descontaminadas uma vez
ao dia ou sempre que ocorrer derramamento de material viável;

3) todo resíduo líquido ou sólido contaminado deve ser descontami-
nado antes de ser descartado, assim como todo material ou equi-
pamento que tiver entrado em contato com o organismo;

4) deve-se utilizar dispositivo mecânico para pipetagem, pois é proi-
bido pipetar com a boca;

5) é proibido comer, beber, fumar e aplicar cosméticos nas áreas
de trabalho — alimentos devem ser guardados em áreas especí-
ficas para este fim fora do laboratório;

6) as mãos devem ser lavadas sempre que houver manipulação
de organismos contendo DNA/RNA recombinante antes de se
deixar o laboratório. Tendo em vista a prática de higiene pessoal,
pias para lavagem das mãos e roupas para proteção (uniformes
e jalecos) devem ser utilizadas para minimizar o risco de expo-
sição aos organismos manipulados.
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Práticas Laboratoriais especiais para NB-1

Materiais contaminados só podem ser retirados do laborató-
rio em recipientes rígidos e à prova de vazamentos. Deve ser provi-
denciado um programa rotineiro de controle de insetos e roedores.

Equipamentos de contenção exigidos para NB-1

Em geral, para o NB–1 não são exigidos equipamentos de
contenção para os agentes classificados no grupo de risco 1.

Instalações Laboratoriais para NB-1

O desenho do laboratório deve facilitar a limpeza e a des-
contaminação. É recomendável que a superfície das bancadas seja
impermeável à água e resistente a ácidos, álcalis, solventes orgâ-
nicos e calor moderado. Os espaços entre bancadas, cabines e
equipamentos devem permitir acesso fácil para se fazer a limpeza.
Cada laboratório deve possuir uma pia para lavagem das mãos.

NIVEL DE BIOSSEGURANÇA 2 (NB-2)

As práticas, os equipamentos, a planta e a construção das
instalações são aplicáveis aos laboratórios clínicos, de diagnóstico,
de pesquisa, laboratórios-escola e outros laboratórios onde o traba-
lho é realizado com maior espectro de agentes nativos de risco
moderado presentes na comunidade e que estejam associados a
uma patologia humana de gravidade variável.

Embora esse nível seja semelhante ao NB–1 e adequado
ao trabalho com agentes de risco moderado para as pessoas e o
meio ambiente, eles se diferem nos seguintes aspectos:
1) o pessoal de laboratório deve ter treinamento técnico específico

para manejar agentes patogênicos e ser supervisionado por pes-
quisadores competentes;

2) o acesso ao laboratório deve ser limitado durante os procedimen-
tos operacionais;

3) determinados procedimentos nos quais haja possibilidade de
formação de aerossóis infecciosos devem ser conduzidos em
cabines de segurança biológica ou em outro equipamento de con-
tenção física.

Com boas técnicas microbiológicas, esses agentes podem
ser usados de maneira segura em atividades conduzidas sobre
uma bancada aberta, pois o potencial para produção de borrifos e
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aerossóis é baixo. Os vírus da hepatite B e da imunodeficiência
humana (HIV), Salmonella spp., Leishmania spp., Trypanosoma
cruzi e Toxoplasma gondii são exemplos de microorganismos desig-
nados como agentes de risco 2.

O NB–2 é adequado para qualquer trabalho que envolva
sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhagens de células
humanas primárias onde a presença de um agente infeccioso pode
ser desconhecida. Os laboratoristas que trabalham com materiais
humanos devem consultar o livro Padrão de patógenos transmitidos
pelo sangue (OSHA bloodborne pathogen standard) para as precau-
ções específicas necessárias.

Os laboratórios clínicos, em especial aqueles situados em
clínicas e hospitais, recebem amostras biológicas requisitando gran-
de variedade de diagnósticos e serviços de apoio clínico. Em geral,
a natureza infecciosa do material clínico é desconhecida, e as amos-
tras são freqüentemente submetidas a uma ampla solicitação de
exame microbiológico em relação aos múltiplos agentes (por exem-
plo, o escarro pode ser submetido a uma cultura de “rotina” ácido
resistente e uma cultura fúngica).

Cabe ao responsável pelo laboratório padronizar procedi-
mentos laboratoriais que, de fato, direcionem a questão do perigo
da infecção imposto pelas amostras clínicas. Exceto em circunstân-
cias extraordinárias (como suspeita de febre hemorrágica), o
processamento inicial de uma amostra clínica e a identificação
sorológica de substâncias isoladas poderão ser realizados de forma
segura em um NB–2 — recomendado para o trabalho com pató-
genos do sangue como o vírus da hepatite B e o HIV.

As recomendações para o NB–2 enfocam a prevenção à
exposição, por contato, da pele e das mucosas aos materiais clíni-
cos. Barreiras primárias como as CSBs (classes I e II) devem ser
usadas em procedimentos que causam gotejamento, pulverização
e salpicos de gotas. As CSBs também devem ser usadas no início
da manipulação de espécimes clínicos se a natureza do teste reque-
rer, ou em presença de um agente que, reconhecidamente, transmi-
te infecções por aerossóis (por exemplo, Micobacterium tuberculo-
sis), ou ainda quando o uso de uma CSB classe II é indicado para
proteger a integridade do espécime.

A compartimentalização das funções de um laboratório clíni-
co e acesso limitado ou restrito a tais áreas são de responsabilidade
do diretor da instituição; também cabe a ele estabelecer um padrão e
procedimentos — por escrito — que direcionem os riscos potenciais e
os cuidados ou as precauções necessárias a serem implantadas.

Os perigos primários em relação aos funcionários que tra-
balham com esses agentes estão relacionados com acidentes
percutâneos, exposição da membrana mucosa ou ingestão de ma-
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teriais infecciosos. Deve-se tomar extremo cuidado com agulhas
contaminadas ou com instrumentos cortantes. Embora os organis-
mos rotineiramente manipulados em um NB–2 não sejam transmi-
tidos por meio de aerossóis, os procedimentos envolvendo alto po-
tencial para a produção de aerossóis que possam aumentar o ris-
co de exposição desses funcionários devem ser conduzidos com
um equipamento de contenção primária ou com dispositivos como
a CSB ou os copos de segurança da centrífuga.

Outras barreiras primárias como escudos para borrifos, pro-
teção facial, aventais e luvas devem ser utilizadas de maneira ade-
quada. Barreiras secundárias, como pias para se fazer a higiene
das mãos e instalações para descontaminação de lixo, devem ter
a finalidade de reduzir a contaminação potencial do meio ambiente.

Práticas microbiológicas exigidas para NB-2

As práticas microbiológicas exigidas para o NB–2 são as
mesmas já descritas para o NB–1.

Práticas especiais para NB-2

Além das práticas especiais descritas para o NB–1, devem
ser incluídas para o NB–2 as práticas discriminadas a seguir.
– O pesquisador principal tem a responsabilidade de limitar o acesso

ao laboratório;
– O pesquisador principal deve estabelecer políticas e procedimen-

tos com ampla informação a todos que trabalhem no laboratório
sobre o potencial de risco relacionado ao trabalho, bem como
sobre os requisitos específicos para entrada em laboratório e em
salas onde ocorra manipulação de animais;

– No interior do laboratório, os freqüentadores devem utilizar roupas
apropriadas, tais como jalecos, gorros, máscaras, etc., antes de
saírem do laboratório para áreas externas (biblioteca, cantina,
escritório administrativo); eles devem retirar a roupa protetora e
deixá-la no laboratório;

– Quando organismos contendo moléculas de DNA/RNA recombi-
nantes estiverem sob manipulação, são exigidos requisitos espe-
ciais para a entrada de pessoal no laboratório (por exemplo, a
vacinação). Deve ser colocado um aviso para sinalizar o risco,
identificando o agente e o nome do pesquisador principal, endereço
completo e diferentes possibilidades de sua localização ou de outra
pessoa responsável. Todos os requisitos necessários à entrada
no laboratório devem estar assinalados na porta de entrada;

– É proibida a admissão de animais que não estejam relacionados
ao trabalho em execução no laboratório. Cuidados especiais
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devem ser tomados para impedir contaminação da pele com orga-
nismos contendo moléculas de DNA/RNA recombinantes; devem
ser usadas luvas no manejo de animais em experimentação e
sempre que houver possibilidade de contato da pele com o orga-
nismo geneticamente modificado. Todo lixo de laboratório e da
sala de animais deve ser adequadamente descontaminado antes
de ser descartado;

– Agulhas e seringas hipodérmicas devem ser usadas somente
para inoculação parenteral e aspiração de fluidos de animais de
laboratório e garrafas de diafragmas. Devem ser usadas apenas
seringas com agulha fixa ou agulha e seringa em uma unidade
apenas nas atividades de injeção ou aspiração de fluidos conten-
do moléculas de DNA/RNA recombinantes. Extrema precaução
deve ser tomada quando houver manuseio de agulhas e seringas
para se evitarem auto-inoculação e produção de aerossóis du-
rante o uso e o descarte. As agulhas não devem ser entortadas,
quebradas, recapeadas ou removidas da seringa após o uso.
Agulha e seringa devem ser imediatamente colocadas em recipi-
ente resistente à prova de perfurações e descontaminados —
autoclavados, de preferência — antes do descarte. Desaconselha-
se a reutilização de seringas;

– Derramamentos ou acidentes que resultem em exposição a orga-
nismo contendo moléculas de DNA/RNA recombinante devem
ser imediatamente notificados às comissões institucional e nacio-
nal de biossegurança (CIBio e CTNBio, respectivamente), com
providências de avaliação médica, vigilância e tratamento, bem
como registro dos acidentes e das providências adotadas;

– Dependendo do agente manipulado, quando for apropriado e para
referência futura, devem ser mantidas amostras-referência de
soro do pessoal do laboratório ou de outras pessoas possivelmen-
te expostas ao risco, inclusive pessoal de limpeza e de manuten-
ção. Amostras adicionais de soro devem ser colhidas periodica-
mente, dependendo do agente manipulado ou em função das
instalações laboratoriais. Um manual de biossegurança deve ser
preparado de acordo com as especificidades das atividades rea-
lizadas. Todo o pessoal deve ser orientado sobre os possíveis
riscos e para a necessidade de seguir as especificações de cada
rotina de trabalho, procedimentos de biossegurança e práticas
estabelecidas no manual.

Equipamentos de contenção exigidos para NB-2

Devem ser utilizadas CSBs classes I ou II ou outro dispositi-
vo de contenção pessoal ou dispositivos de contenção física quando:
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– forem realizados procedimentos com elevado potencial de criação

de aerossóis, como centrifugação, trituração, homogeneização,
agitação vigorosa, ruptura por sonicação, abertura de recipientes
contendo material onde a pressão interna possa ser diferente da
pressão ambiental, inoculação intranasal em animais e em cultura
de tecidos infectados;

– houver altas concentrações ou grandes volumes de organismos
contendo DNA/RNA recombinante — tais materiais só poderão
ser centrifugados fora de cabines de segurança se for em centrí-
fugas de segurança e com frascos lacrados, que deverão ser
abertos apenas no interior da cabine de segurança biológica.

Instalações laboratoriais para NB-2

As instalações laboratoriais exigidas para o NB–2 devem
atender às especificações estabelecidas para o NB–1, acrescidas
da seguinte exigência: uma autoclave deve estar disponível no inte-
rior ou próximo ao laboratório para permitir a descontaminação de
todo o material antes do descarte.

NIVEL DE BIOSSEGURANÇA 3 (NB-3)

As práticas, o equipamento de segurança, o planejamento
e construção das dependências são aplicáveis para laboratórios
clínicos, de diagnósticos, laboratórios-escola, de pesquisa ou de
produções. Isso porque, nesses locais, trabalha-se com agentes
nativos ou exóticos que possuem potencial de transmissão por via
respiratória e que podem provocar infecções sérias e potencialmen-
te fatais. M. tuberculosis, o vírus da encefalite de St. Louis e Coxiella
burnetii são exemplos de microorganismos determinados para esse
nível. Os riscos primários causados aos trabalhadores que lidam
com esses agentes incluem auto-inoculação, ingestão e exposição
aos aerossóis infecciosos.

No NB–3, devem ser enfatizadas as barreiras primárias e
secundárias para a proteção de funcionários de áreas contíguas,
da comunidade e do meio ambiente contra a exposição aos aeros-
sóis infecciosos. Por exemplo, todas as manipulações laboratoriais
deverão ser realizadas em uma CSB ou em outro equipamento de
contenção, como câmara hermética de geração de aerossóis. As
barreiras secundárias para esse nível incluem acesso controlado
ao laboratório e sistemas de ventilação que minimizem a liberação
de aerossóis infecciosos do laboratório.

Essas normas devem ser aplicadas em todos os locais onde
forem desenvolvidos trabalhos com agentes infecciosos que pos-
sam causar doenças sérias e potencialmente letais como resultado
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de exposição por inalação. O pessoal do laboratório deve ter treina-
mento específico para manejar agentes patogênicos e letais e deve
ser supervisionado por profissionais com vasta experiência com
tais agentes. Todos os procedimentos que envolverem a manipula-
ção de material infeccioso devem ser conduzidos dentro de cabines
de segurança biológica ou de outro dispositivo de contenção física,
e os manipuladores devem usar roupas de proteção individual. O
laboratório deverá ter instalações compatíveis para o NB–3.

Para alguns casos, quando não existirem as condições es-
pecíficas para o NB–3, particularmente em instalações laboratoriais
sem área de acesso específica, ambientes selados ou fluxo de ar
unidirecional, as atividades de rotina e operações repetitivas podem
ser realizadas em laboratório com instalações NB–2, acrescidas
das práticas recomendadas para NB–3 e do uso de equipamentos
de contenção para NB–3. Cabe ao pesquisador principal a decisão
de implementar essas modificações e informá-las à CIBio e à
CTNBio.

Práticas microbiológicas exigidas para NB-3

Além das práticas microbiológicas estabelecidas para o NB–
2, o trabalho com agentes de risco 3 exige que menores de 18
anos de idade não entrem no laboratório. Se forem realizados expe-
rimentos com agentes que exigirem nível de contenção inferior a
NB–3, eles devem ser conduzidos de acordo com as práticas
laboratoriais estabelecidas para o NB–2.

Práticas laboratoriais especiais para NB-3

Além das práticas estabelecidas para o NB–2, devem ser
obedecidas para o NB–3 as práticas discriminadas a seguir.
– As superfícies de trabalho das cabines de segurança e de outros

equipamentos de contenção devem ser descontaminadas sempre
ao término do trabalho com moléculas de DNA/RNA recombinan-
tes. Toalhas absorventes com uma face de plástico voltada para
baixo, recobrindo as superfícies das bancadas, facilitam o trabalho
de limpeza;

– Deve ser usado uniforme completo específico para áreas de traba-
lho com organismos geneticamente modificados, mas é proibido
o uso fora do laboratório. As roupas devem ser descontaminadas
antes de serem encaminhadas à lavanderia ou para descarte;

– Devem ser utilizadas máscaras faciais apropriadas ou respirado-
res nas salas onde são manipulados animais de experimentação;

– Animais de laboratório em NB–3 devem ser mantidos em sistemas
de confinamento parcial (sistemas de caixas com filtros e paredes
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rígidas ou sistemas de contenção de caixas equipados com radia-
ção ultravioleta e refletores). Os sistemas convencionais de caixas
só poderão ser usados quando todo o pessoal utilizar dispositivos
e roupas protetoras, os quais devem incluir roupa completa do
tipo escafandro e respiradores. Todo o pessoal deverá tomar ba-
nho ao deixar essas áreas de trabalho. As linhas de vácuo devem
estar protegidas com filtro de ar com elevada eficiência (filtros do
tipo High Efficiency Particulated Air/HEPA) e coletores com líquido
desinfetante.

Equipamentos de contenção exigidos para NB-3

Cabines de segurança biológica (classes I, II ou III), ou outra
combinação apropriada de dispositivos de proteção pessoal e con-
tenção física, devem ser usadas em qualquer operação com micro-
organismos geneticamente modificados, em que se incluem mani-
pulação de culturas e material clínico ou ambiental, operações de
desafio de animais, cultivo de tecidos ou fluidos infectados de
animais em experimentação ou ovos embrionados, bem como
necropsia de animais em experimentação.

Instalações laboratoriais para NB-3

– O laboratório deverá estar separado das áreas de trânsito irrestrito
do prédio;

– É exigido um sistema de dupla porta como requisito básico para
entrada no laboratório pelos corredores de acesso ou para outras
áreas contíguas;

– A separação física de laboratórios de elevada contenção dos de-
mais ou dos corredores de acesso pode ser por sistema de dupla
porta, com sala para troca de roupas, chuveiros, bloqueio de ar e
outros dispositivos para acesso em duas etapas;

– A superfície das paredes internas, o piso e o teto devem ser resis-
tentes à água, a fim de permitir acesso fácil para o caso de limpeza;

– Toda a superfície deve ser selada e não ter reentrâncias para fa-
cilitar limpeza e descontaminação;

– As superfícies das bancadas devem ser impermeáveis à água e
resistentes a ácidos, álcalis, solventes orgânicos e calor moderado;

– O mobiliário do laboratório deve ser rígido, com espaçamentos
entre bancadas, cabines e equipamentos para facilitar o acesso
em caso de limpezal;

– Próximo à porta de saída, cada laboratório deverá ter, pelo menos,
uma pia para lavagem das mãos, com torneira de acionamento
automático ou com sistema de pedais;

– As janelas do laboratório devem ser fechadas ou lacradas;
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– As portas de acesso ao laboratório ou ao módulo de contenção

devem ter fechamento automático;
– Deve haver autoclave para a descontaminação de resíduos no

interior do laboratório ou em área contígua, de preferência com
sistema de dupla porta;

– O laboratório deve ter um sistema de ar independente, com ventila-
ção unidirecional, em que o fluxo de ar penetre no laboratório pela
área de entrada. Não deverá haver exaustão do ar para outras
áreas do prédio; o ar de exaustão não deve, portanto, circular de
novo e, antes de ser eliminado, terá de ser filtrado com filtro HEPA;

– Deve haver verificação constante do fluxo de ar no laboratório. O
ar de saída das CSBs com filtros HEPA de elevada eficiência
(classe I ou classe II) deve ser expelido diretamente para fora do
edifício por sistema de exaustão. O ar de saída das cabines pode
recircular no interior do laboratório se a cabine for testada e certi-
ficada anualmente.

NIVEL DE BIOSSEGURANÇA 4 (NB-4)

As práticas, o equipamento de segurança, o planejamento
e a construção das dependências em um NB–4 são aplicáveis para
trabalhos que envolvam agentes exóticos perigosos e representam
alto risco, por provocarem doenças fatais em indivíduos. Tais agen-
tes podem ser transmitidos via aerossóis e, até o momento, não há
nenhuma vacina ou terapia disponível. Os que têm relação antigê-
nica próxima ou idêntica à dos agentes do NB–4, também, deverão
ser manuseados nesse nível. À medida que se acumulam dados
suficientes sobre a biologia de tais agentes, o trabalho com os micro-
organismos deve continuar nesse nível ou em nível inferior. Vírus
como os de Marburg ou da febre hemorrágica Criméia-Congo são
manipulados no NB–4.

Os riscos primários aos trabalhadores que manuseiam
agentes do NB–4 incluem exposição respiratória aos aerossóis in-
fecciosos, exposição da membrana mucosa e/ou da pele lesionada
a gotículas infecciosas e auto-inoculação. Toda a manipulação de
materiais de diagnóstico potencialmente infecciosos, substâncias
isoladas e animais natural ou experimentalmente infectados apre-
sentam alto risco de exposição e infecção aos funcionários de labo-
ratório, à comunidade e ao meio ambiente. O completo isolamento
dos trabalhadores de laboratórios em relação aos materiais infec-
ciosos aerossolizados é feito primariamente em CSB classe III ou
com macacão individual suprido com pressão de ar positivo.

A instalação do NB–4 é, em geral, construída em um prédio
separado ou em zona isolada por completo, com ventilação comple-
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xa e especializada e sistemas de gerenciamento de lixo que evitem
liberação de agentes viáveis no meio ambiente.

O diretor do laboratório é primária e especificamente a pes-
soa responsável pela operação segura do laboratório. O conheci-
mento e julgamento dele/dela são críticos para avaliação de riscos
e aplicação adequada dessas recomendações. O nível de biossegu-
rança indicado representa condições sob as quais o agente pode
ser manipulado com segurança. As características especiais dos
agentes utilizados, o treinamento e a experiência do pessoal envol-
vido, como também a natureza da função do laboratório, poderão
influenciar o diretor posteriormente quanto à aplicação das reco-
mendações mais adequadas.

O nível de contenção NB–4 deve ser usado sempre que o
trabalho envolver organismos com modificação genética resultantes
de organismos receptores ou parentais classificados como classe
de risco 4, ou sempre que envolver organismo receptor, parental
ou doador com potencial patogênico desconhecido.

Práticas laboratoriais especiais para NB-4

Devem ser obedecidas as práticas especiais estabelecidas
para o NB–3, acrescidas das exigências especificadas a seguir.
– Nenhum material deverá ser removido do laboratório de contenção

máxima, a menos que tenha sido autoclavado ou descontaminado
— exceção feita aos materiais biológicos que tenham de ser retira-
dos na forma viável ou intacta;

– Suprimentos e materiais a serem usados no laboratório devem
ser descontaminados em autoclave de dupla porta, câmara de
fumigação ou sistema de antecâmara pressurizada;

– O material biológico viável a ser removido de cabines do tipo
classe III ou do laboratório de contenção deve ser acondicionado
em recipiente de contenção inquebrável e selado; este, por sua
vez, deverá ser acondicionado em um segundo recipiente — tam-
bém inquebrável e selado — que passe por um tanque de imersão
com desinfetante ou por câmara de fumigação ou, ainda, por siste-
ma de barreira de ar;

– Equipamentos ou materiais que não resistam a temperaturas ele-
vadas devem ser descontaminados por meio de gases ou vapor
em câmara específica;

– Só quem trabalha no laboratório deve ter permissão para entrar.
O pesquisador principal tem a responsabilidade final de controlar
o acesso, que, por questão de segurança, deve ser bloqueado
por portas hermeticamente fechadas. A entrada deve ser contro-
lada pelo pesquisador principal ou por alguém responsável pela
segurança do prédio;
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– Antes de adentrar o laboratório, as pessoas precisam ser avisa-

das sobre o risco potencial e instruídas quanto às medidas de
segurança apropriadas. As pessoas autorizadas devem cumprir,
com rigor, as instruções de procedimento para entrada e saída
do laboratório. Deve haver registro por escrito, com data, horário
e assinatura de quem entra e de quem sai;

– Devem ser definidos protocolos para situações de emergência.
Entrada e saída de pessoal do laboratório devem ocorrer só após
uso do chuveiro e a troca de roupa. A entrada e a saída de pessoal
por antecâmara pressurizada apenas deve ocorrer em situações
de emergência. Para adentrar o laboratório, a roupa comum, de
rua, deve ser trocada por roupa protetora completa e descartável.
Antes da saída do laboratório para a área de banho, a roupa pro-
tetora deve ser deixada em área específica para descontaminação
antes do descarte;

– Deve ser organizado sistema de notificação de acidentes, exposi-
ção e absenteísmo do pessoal do laboratório, bem como sistema
de vigilância médica. Deve-se ainda prever uma unidade de qua-
rentena, isolamento e cuidados médicos para o pessoal suspeito
de contaminação.

Equipamentos de contenção exigidos para NB-4

A manipulação com agentes de risco 4 conduzida no labora-
tório deve ser realizada em CSB classe III, ou classes I ou II — usa-
das, nesse caso, em associação com roupas de proteção pessoal,
com pressão positiva e ventiladas por sistema de suporte de vida.

Instalações laboratoriais para NB-4

– A unidade de contenção máxima deve estar localizada em prédio
separado ou em área claramente demarcada e isolada do edifício;

– Devem ser previstas câmaras de entrada e saída de pessoal se-
paradas por chuveiro. Deve ser previsto sistema de autoclave de
dupla porta, câmara de fumigação ou sistema de ventilação com
antecâmara pressurizada para o fluxo de materiais para o interior
do laboratório;

– Paredes, teto e piso do laboratório devem ser construídos com
sistema de vedação interna para permitir maior eficiência da fumi-
gação e evitar o acesso de animais e insetos. As superfícies inter-
nas do laboratório devem ser resistentes a líquidos e produtos
químicos;

– O sistema de drenagem do solo deve conter depósito com desinfe-
tante químico eficaz para o agente em questão, conectado direta-
mente a um sistema coletor de descontaminação de líquidos. O
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sistema de esgoto e de ventilação deve estar acoplado a filtros
HEPA de elevada eficiência. O sistema de suprimento de luz, os
dutos de ar e as linhas utilitárias devem, de preferência, estar
posicionados na vertical para se evitar o acúmulo de poeira;

– A descontaminação de material deve ser feita por meio de sistema
de autoclave de dupla porta com controle automático, para permitir
a retirada de material pelo lado oposto. Materiais e equipamentos
que não possam ser descontaminados na autoclave devem
passar por tanque de imersão com desinfetante ou por câmara
de fumigação. O líquido efluente, antes de ser liberado do labo-
ratório, deve ser descontaminado com tratamento por calor. Os
líquidos liberados por chuveiros ou sanitários devem ser desconta-
minados com produtos químicos ou pelo calor;

– O sistema de ar no laboratório deve prever pressão diferencial e
fluxo unidirecional, de modo a assegurar diferencial de pressão
que não permita a saída do agente de risco. No sistema de ar,
devem estar acoplados manômetros, com sistema de alarme,
que acusem alteração sofrida no nível de pressão exigido para
as diferentes salas;

– O sistema de exaustão deverá estar acoplado a filtros HEPA de
elevada eficiência. O ar liberado pelas CSBs classes I e II pode
ser descartado para dentro ou fora do ambiente do laboratório,
desde que, no sistema de exaustão, haja filtros HEPA acoplados.
A cada seis meses, as cabines biológicas devem ser testadas e
certificadas. A exaustão de ar das cabines classe III deve ser rea-
lizada sem recirculação, por meio de sistema de dupla filtragem,
com filtros HEPA em série, no sistema de exaustão do laboratório;

– O laboratório deve ter local para o pessoal vestir roupas específi-
cas com pressão positiva e sistema de suporte de vida. O sistema
deve prever alarmes e tanques de respiração de emergência;

– O laboratório deve ter chuveiro para descontaminar quimicamente
as superfícies da roupa antes da saída da área. O ar deve ser
insuflado através de filtros HEPA e expelido para o exterior por
meio de dutos de exaustão — cada um com dois filtros HEPA co-
locados em série e com alternância de circuito de exaustão auto-
matizado. A entrada de ar de insuflamento deverá estar protegida
com filtro HEPA. Deve haver um sistema de descontaminação,
com autoclave de dupla porta. As instalações de filtros e esgotos
devem estar confinados à área de contenção.

CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

As cabines de segurança biológica estão entre os mais co-
muns e eficazes dispositivos de contenção primária utilizados em
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laboratórios que trabalham com agentes infecciosos. Os três tipos
gerais de cabines (classes I, II e III) possuem características e aplica-
ções que serão descritas a seguir.

As CSBs classes I e II, adequadamente mantidas e usadas
em conjunto com boas técnicas microbiológicas, proporcionam um
sistema de contenção eficaz para manipulação segura de microor-
ganismos de risco moderado ou alto (agentes do NB–2 e NB–3).
Tanto as CSBs classe I como as classe II têm velocidade de fluxo
de ar (75–100 pés lineares por minuto) que proporcionam níveis
de contenção comparáveis à proteção de funcionários do laboratório
e do meio ambiente das áreas adjacentes contra aerossóis infeccio-
sos gerados dentro das cabines. As CSBs classe II, também, pro-
tegem o próprio material e a pesquisa, através de uma filtração
altamente eficiente — filtração HEPA — do fluxo de ar sobre toda a
superfície de trabalho (fluxo laminar vertical). Já as CSBs classe III
oferecem proteção máxima para os trabalhadores do laboratório, a
comunidade e o meio ambiente porque todos os materiais perigosos
estão contidos em uma cabine ventilada e toda fechada. Uma com-
paração entre as principais características das CSBs classes I, II e
III está demonstrada no Quadro 4.1.

CSB CLASSE I

As CSBs classe I (Figura 4.1) são cabines ventiladas de
pressão negativa, operadas por abertura frontal e mínima velocida-
de de face para abertura de trabalho de 75 pés lineares por minuto
(lfpm). Todo o ar da cabine é liberado por um filtro HEPA para dentro
ou para fora do laboratório. Atualmente, as cabines classe I são
fabricadas em número limitado; muitas podem ser substituídas por
cabines classe II.

A cabine classe I é projetada para pesquisa geral de agentes
microbiológicos de risco moderado e baixo e é útil para contenção
de processadores, liquidificadores e outros equipamentos. Tais cabi-
nes não são apropriadas à manipulação de materiais de pesquisa
vulneráveis à contaminação pelo ar, pois o fluxo interno do ar não
filtrado do laboratório pode carregar microorganismos contaminan-
tes para dentro da cabine.

A CSB classe I pode, também, ser usada com um painel
frontal fechado e sem as luvas de borracha, o que aumentará a
velocidade do fluxo interno para quase 150 lfpm. Se essas cabines
equipadas estiverem ligadas por dutos externos de exaustão, elas
poderão ser usadas para materiais tóxicos ou com baixos níveis
radioativos usados como auxiliares da pesquisa microbiológica.
Além disso, as luvas de braços longos de borracha podem ser ane-
xadas ao painel frontal com um dispositivo de liberação da pressão
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do ar para maior proteção. Nessa configuração, é necessário instalar
entrada de ar adaptada e ajustada com um filtro HEPA na cabine.

CSB CLASSE II

A CSB classe II (Figura 4.2) é projetada com um fluxo de ar
interior com velocidade (75-100 lfpm) para proteger os funcionários
e outro fluxo de ar laminar vertical filtrado pelo sistema HEPA para
proteção do produto, com o ar de saída (exaustão) filtrado pelo
sistema HEPA para proteção do meio ambiente.

Os padrões do projeto, a construção e a atuação das cabi-
nes classe II, assim como as listas de produtos que atendam a
esses padrões, foram desenvolvidos pela National Sanitation Foun-
dation International, em Ann Arbor, Michigan, EUA. A utilização des-
se padrão e dessa lista deverá ser o primeiro passo na seleção e
aquisição de uma cabine classe II.

As CSBs classe II são classificadas em dois tipos (A e B)
com base na construção, nas velocidades, nos padrões do fluxo
de ar e nos sistemas de exaustão. Em essência, as cabines tipo A
(Figura 4.2a) são adequadas a pesquisas microbiológicas na ausên-
cia de substâncias químicas voláteis ou tóxicas e de radionuclídeos,
pois o ar é recirculado dentro da cabine; e podem ter exaustão
dentro do laboratório ou para fora, através de uma conexão metáli-
ca que se prende ao sistema de exaustores do edifício.

As cabines tipo B são subdivididas em B1, B2 e B3. Uma
comparação entre as características do projeto e as aplicações está
representada nas figuras 4.2b, 4.2c e 4.2d, respectivamente. Essas
cabines têm dutos rígidos conectados ao sistema de exaustão do
prédio e contêm um sistema de ar de pressão negativa. Tais caracte-
rísticas, mais velocidade plena de 100 lfpm, permitem que o trabalho
seja feito com substâncias químicas tóxicas ou radionuclídeos.

É essencial que as CSBs classes I e II sejam testadas e
certificadas in situ no momento da instalação no laboratório, todas
as vezes que a CSB for removida, ou uma vez ao ano. A verificação
local pode atestar o desempenho da cabine individual ou modelo,
mas não poderá excluir os testes críticos antes do uso em laborató-
rio. Como todo equipamento laboratorial, as pessoas deverão ser
treinadas para usar as cabines de segurança biológica.

De particular interesse são as atividades que possam
romper o fluxo direcionado para o interior. Fatores como inserção
e retirada repetida dos braços de trabalhadores para dentro e para
fora das cabines; abertura e fechamento de portas do laboratório
ou do cubículo de isolamento; colocação ou operação imprópria
dos materiais ou dos equipamentos na câmara de trabalho ou uma
caminhada vigorosa próxima à CSB enquanto esta estiver em uso
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provocam a liberação dessas partículas aerolizadas de dentro da
cabine.

As CSBs classes I e II deverão estar localizadas longe do
fluxo de pessoas e de portas. O fluxo de ar gerado por ventiladores
e a ventilação proveniente de venezianas para movimentação do
ar podem interromper o padrão de fluxo de ar na frente da cabine.
A obediência rigorosa a essas regras para uso das CSBs e o posicio-
namento adequado destas no laboratório são tão importantes à
manutenção da capacidade de contenção máxima do equipamento
quanto o próprio funcionamento deste.

CSB CLASSE III

A CSB classe III (Figura 4.3) é uma cabine toda fechada e
ventilada, à prova de escape de ar. Oferece o mais alto grau de
proteção aos profissionais que nela atuam e ao meio ambiente
contra aerossóis infecciosos; protege também os materiais de pes-
quisa de contaminantes microbiológicos. As CSBs classe III são
mais adequadas para o trabalho com agentes perigosos que requei-
ram contenção de NB–3 ou NB–4. As operações na área e o trabalho
da cabine deverão ser realizados por braços com luvas de borracha
ou protegidos por um macacão. A CSB classe III é operada com
pressão negativa; o suprimento de ar é filtrado pelo sistema HEPA,
e o ar liberado da cabine é filtrado por dois filtros HEPA em série;
ou a filtração HEPA é seguida de uma incineração antes de o ar ser
descartado para fora do local. Os equipamentos necessários a ati-
vidades em laboratório — dentre outros, incubadoras, geladeiras e
centrífugas — deverão ser parte integral do sistema de cabine.

A cabine classe III deverá ser conectada a uma autoclave
de duas portas e/ou um tanque de imersão química para esterilizar
ou desinfetar os materiais que dela saírem e permitir que nela
entrem os estoques. É típica a instalação de várias cabines classe
II como um sistema interconectado.
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Tipo Velocidade Padrão de Radionuclideos/ Níveis de Proteção
frontal fluxo de ar substâncias biossegu- do

químicas rança produto

Classe Frontal, atrás e
I com 75 acima por meio Não 2, 3 Não
frente de filtro
aberta HEPA

70% de ar recircu-
Classe 75 lado por meio de filtro Não 2,3 Sim

II HEPA; exaustão de ar
Tipo A por filtro HEPA

30% de ar recircula-
Classe 100 por meio de filtro Sim 2,3 Sim

II HEPA; exaustão de ar
 Tipo B1 por filtro HEPA e

dutos

Nenhuma recircula-
Classe 100 ção de ar; total Sim 2, 3 Sim

II exaustão por meio
 Tipo B2 de filtro HEPA e

dutos

Idêntica da classe II A,
Classe 100 mas com sistema de Sim 2, 3 Sim

II ventilação total sob
 Tipo B3 pressão negativa para

sala e exaustão por
meio de dutos

Classe NA Entrada e saída de Sim 3, 4 Sim
III ar por meio de

filtro HEPA

QUADRO 4.1 — Comparação entre os tipos de cabines de segurança biológica
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FIGURA 4.1 — Cabine de Segurança Biológica classe I: (A) abertura frontal; (B)
vidraça corrediça; (C) filtro HEPA para exaustão; (D) espaço de exaustão
Fonte: Brasil (2001), com modificações.

FIGURA 4.2a — Cabine de Segurança Biológica classe II tipo A: (A) abertura frontal;
(B) vidraça corrediça; (C) filtro HEPA para exaustão; (D) espaço posterior; (E) filtro
HEPA para o suprimento de ar; (F) ventilador.
Fonte: Brasil (2001), com modificações.

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL
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Conexão necessária de sistema de exaustores do edifício

FIGURA 4.2b — Cabine de Segurança Biológica classe II tipo B1 (desenho clássico):
(A) abertura frontal; (B) vidraça corrediça; (C) filtro HEPA para exaustão; (D) filtro
HEPA para o suprimento de ar; (E) espaço de exaustão com pressão negativa; (F)
ventilador; (G) filtro HEPA adicional para o suprimento de ar
Obs.: exaustor da cabine necessita ser conectado ao sistema de exaustores do edifício.
Fonte: Brasil (2001), com modificações.

Conexão necessária de sistema de exaustores do edifício

FIGURA 4.2c — Cabine de Segurança Biológica classe II tipo B2: (A) abertura frontal;
(B) vidraça corrediça; (C) filtro HEPA para exaustão; (D) filtro HEPA para suprimento
de ar; (E) espaço de exaustão com pressão negativa; (F) tela do filtro.
Obs.: o filtro de carbono do sistema de exaustores do edifício não está mostrado
nesta figura; o ar de exaustão na cabine deverá ser conectado ao sistema de exaus-
tores do edifício.
Fonte: Brasil (2001), com modificações.

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
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Conexão necessária de sistema de exaustores do edifício

FIGURA 4.2d — Cabine de Segurança Biológica classe II tipo B3 (modelo de mesa):
(A) abertura frontal; (B) vidraça corrediça; (C) filtro HEPA de exaustão; (D) filtro HEPA
para suprimento de ar; (E) espaço de pressão positiva; (F) espaço de pressão negativa.
Obs.: os exaustores da cabine deverão ser conectados aos sistemas dos exaustores
do edifício.
Fonte: Brasil (2001), com modificações.

Conexão necessária de sistema de exaustores do edifício

FIGURA 4.3 — Cabine de Segurança Biológica classe III: (A) compartimento para fi-
xação de luvas longas de borracha à cabine; (B) vidraça corrediça; (C) filtro HEPA
para exaustão; (D) filtro HEPA para o suprimento de ar; (E) autoclave dupla saída
na extremidade ou caixa de passagem da cabine.
Obs.: um tanque de imersão química pode ser instalado e deverá ser colocado abaixo
da superfície de trabalho da CSB com o acesso por cima. O sistema de exaustores
da cabine necessita ser conectado a um sistema de exaustores independente.
Fonte: Brasil (2001), com modificações.

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
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ANIMAIS E PRINCIPAIS DOENÇAS TRANSMITIDAS

Os quatro níveis de biossegurança acima discutidos
também são descritos para atividades que envolvam doenças
infecciosas em animais de experimentação. Essas quatro combi-
nações de práticas, equipamentos de segurança e de instalações
são denominadas de níveis de biossegurança animal 1, 2, 3 e 4 e
proporcionam níveis crescentes de proteção aos profissionais e
ao meio ambiente.

Existem procedimentos básicos de segurança, tanto em la-
boratório como no campo, quando se lida com vertebrados. Isso
porque esses animais podem representar riscos para quem os ma-
nuseia: embora não infectados experimentalmente, podem portar
agentes patogênicos — inclusive zoonóticos. Portanto, pesquisador
e estagiário devem seguir algumas regras básicas não só para dimi-
nuir os riscos, mas também para minimizar o estresse do animal.

Os biotérios devem manter boa qualidade de vida dos
animais para estudo e garantir a limpeza do ambiente de trabalho
do pesquisador, o que contribui para evitar doenças. Para isso, os
biotérios devem ter as seguintes condições para manutenção:
– boa alimentação para as cobaias;
– boa iluminação;
– ventilação adequada, com exaustores;
– limpeza das bancadas e pisos com germicida para eliminar infec-

ção; piso não escorregadio;
– lavagem de caixas onde ficam ratos, camundongos ou coelhos

periodicamente, trocando as serragens;
– lotação adequada dos animais nas caixas segundo a capacidade:

caixas pequenas suportam até 10 camundongos, e as caixas
grandes, até 20 animais.

Os quadros 4.2 a 4.6 apresentam uma relação de mamíferos
e aves potenciais portadores de doenças que afetam o homem e
as respectivas zoonoses que podem transmitir, incluindo nome da
doença, agentes e forma de disseminação.
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Animal hospedeiro Doença

Cães Brucelose, leptospirose, pneumonia, tuberculose,
ricketsiose, dermatomicoses, histoplasmose e amebíase

Gatos Dermatomicoses e toxoplasmose
Primatas não-humanos Pneumonia, shiguelose, tuberculose, encefalites virais,

hepatite, protozoonoses sangüíneas e amebíase
Suínos Brucelose, colibacilose, tuberculose e dermatomicoses
Caprinos Brucelose
Bovinos Brucelose, coccidiose e tuberculose
Lagomorfos Ricketioses, tularemia e pneumonia
Ovinos Brucelose e colibacilose
Aves Colibacilose, pasteurelose, pseudotuberculose, tubercu-

loses, dermatomicoses, clamidiose e psitacose
Roedores Leptospirose, pseudotuberculose, ricketioses, febres

hemorrágicas, coriomeningite linfocitária, dermatomico-
ses, protozoonoses sangüíneas e hantaviroses

QUADRO 4.2 — Animais e respectivas doenças potenciais
Fonte: Adaptado de Báo (2000).

Nome Agente Disseminação

Febre hemorrágica Vírus da febre Contato, alimento contami-
hemorrágica nado com excretas

Coriomeningite linfocitária Vírus da coriomeningite Contato, inalação, transmis-
linfocitária (LCMV) são congênita, cultura de

células
Encefalite herpética B Herpes simiae Contato, mordedura
Hepatite A Vírus da hepatite A Contato
Raiva Vírus rábico Contato com saliva contami-

nada, mordedura

QUADRO 4.3 — Nome, agente e disseminação das doenças virais
Fonte: Adaptado de Báo (2000).

Nome Agente Disseminação

Ricketsia akari Camundongos Picada
Ricketsia ricketsia Roedores, cães, lagomorfos, ovinos Picada
Ricketsia mosseri Ratos, camundongos Picada

QUADRO 4.4 — Agentes, hospedeiros e disseminação de ricketsioses
Fonte: Adaptado de Báo (2000).
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Nome Agente Disseminação

Brucelose Brucella suis, B. canis, Contato, ingestão
B. abortus, B. melitensis

Clamidiose e psitacose Chlamydia sp Inalação
Colibacilose Escherichia coli Ingestão
Leptospirose Leptospira sp Contato com urina, água
Peste Pasteurella pestis Contato, inalação
Pasteurelose Pasteurella multocida Contato, ingestão
Pneumonia Bordetella bronchiseptica Inalação, contato
Pseudotuberculose Yersinia pseudotuberculosis Contato, ingestão
Febre por mordida Spirilium minus, Ingestão, mordida de
    de rato S. moniliformes roedores
Salmonelose Salmonela sp Ingestão, inalação, contato
Shiguelose Shiguela sp Contato, contaminação por

fezes
Tétano Clostridium tetani Contaminação de feridas
Tuberculose Micobacterium sp Inalação, ingestão, contato
Tularemia Francisella tularensis Contato, ingestão

QUADRO 4.5 — Agentes e disseminação de doenças bacterianas
Fonte: Adaptado de Báo (2000).

Nome Agente Disseminação

Dermatomicose Trychophytum sp, Microspo- Contato direto
rum sp, Dernatophytum sp

Histoplasmose Histoplasma sp Inalação de esporos
Coccidiose Coccidioides immitis Inalação de esporos
Toxoplasmose Toxoplasma gondii Ingestão de oocistos, ingestão

de carnes contaminadas,
transmissão congênita

Protozoonoses Trypanosoma sp, Transmissão direta, contami-
sangüíneas Plasmodium sp, nação pela saliva contamina

Leishmania sp e insetos vetores
Amebíase Entamoeba histolitica Alimento contaminado
Paracoccidioidomicose Paracoccidioides Inalação de esporos,

brasiliensis contaminação de ferimentos

QUADRO 4.6 — Nome, agente e disseminação de doenças potenciais
provocadas por fungos e protozoários
Fonte: Adaptado de Báo (2000).

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:16107



PESQUISA NA ÁREA BIOMÉDICA: DO PLANEJAMENTO À PUBLICAÇÃO108
POSTURAS E PROCEDIMENTOS

Algumas posturas e certos procedimentos são necessários
em laboratórios para que as medidas de biossegurança sejam efeti-
vas e haja prevenção quanto a acidentes e contaminação.
− Lavar as mãos antes e logo após o manuseio de materiais quí-

micos e animais, sejam estes venenosos ou não;
− Manter sempre o cabelo preso;
− Nunca pipetar com a boca; use pipetadores automáticos, manuais

ou pêras de borracha;
− Não comer, não beber nem preparar alimentos dentro do labora-

tório;
− Não fumar no laboratório;
− Não guardar alimentos em geladeiras e congeladores utilizados

para armazenamento de material biológico ou químico, e vice-
versa;

− Não trabalhar com material patogênico se houver ferida na mão,
no pulso ou em qualquer outra parte do corpo que possa entrar
em contato com a substância nociva;

− Usar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados;
− Não manipular objetos de uso comum como telefones, maça-

netas, jornais ou revistas enquanto estiver usando luvas, para
não contaminá-los;

− Tomar vacina antitetânica para evitar contágio em caso de feri-
mento; caso o trabalho envolva manipulação de animais e sangue
humano, aconselha-se também a vacina anti-rábica e contra
hepatite B, respectivamente;

− Usar luvas apropriadas quando for necessário alimentar ou dar
água aos animais (para cada animal existe procedimentos e equi-
pamentos adequados). Nunca se deve pegar ou mexer com as
mãos nuas em qualquer objeto que esteja dentro da gaiola;

− Evitar transportar materiais químicos ou biológicos de um lugar
para outro no laboratório, pois esse procedimento aumenta o
risco de acidentes;

− Evitar trabalhar sozinho no laboratório; caso isso se faça necessá-
rio, deixar avisado com algum outro integrante do laboratório;

− Procurar saber onde ficam os equipamentos de proteção coletiva
(EPC) e como  utilizá-los;

− Trabalhar sempre de calça comprida de tecido resistente, calçados
fechados não derrapantes (de preferência sapatos de couro), roupas
de algodão e usar os equipamentos de proteção individual;

− Quando iniciar um novo procedimento, imaginar os possíveis
casos de acidente, como evitá-los e o que fazer caso ocorram.
Isso torna o socorro muito mais rápido e eficiente, a ponto de
salvar vidas.
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

− Avental ou jaleco de algodão, de mangas compridas e punho
retrátil

− Luvas de proteção
− Máscara com filtro apropriado; pipetador automático
− Protetor facial
− Pêra de borracha
− Óculos de proteção

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

− Extintores de incêndio
− Chuveiros de segurança, lava-olhos
− Pia para lavagem das mãos
− Capelas de fluxo laminar e de exaustão
− Exaustores
− Caixas com luvas
− Recipientes para rejeitos
− Caixa de primeiros socorros
− recipientes especiais para transporte de material contaminado

e/ou animais.

Além disso, verificar sempre as condições de funciona-
mento dos equipamentos de proteção coletiva.

MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS

Recomenda-se manter uma caixa de primeiros socorros
com seguintes produtos:
− conta-gotas;
− atadura e esparadrapo;
− mertiolate; cotonetes;
− álcool; soro fisiológico;
− curativos adesivos;
− picrato de butezin;
− tesoura;
− lâmina de barbear;
− bolsa de água;
− pinça;
− lenço;
− alfinetes;
− um garrote (meio metro de borracha flexível);
− analgésico;
− vaselina  esterilizada;
− termômetro.
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Além desses produtos, é importante que o laboratório tenha

soluções neutralizantes para queimaduras e lesões provocadas por
ácidos e bases, além de antídotos para contaminações por outros
agentes tóxicos (como cianetos). Essas informações podem ser
obtidas em cartazes usualmente encontrados junto ã maioria dos
laboratórios.

SINALIZAÇÃO

Identifique e sinalize riscos biológicos, físicos e químicos
presentes em seu laboratório. Atente-se, também, para os símbolos
que aparecem nos rótulos de produtos químicos.

Sinalização para Sinalização para risco
risco biológico com radiação ionizante

CONCLUSÃO

No presente capítulo, foram descritos os pontos julgados
mais relevantes no que se refere aos riscos no trabalho com agentes
biológicos cujas características peculiares — quer sejam estes
microorganismos (vírus, bactérias, fungos, protozoários ou ácaros),
animais ou plantas — exigem do profissional e dos estudantes que
os manipulam um conhecimento aprofundado de suas característi-
cas, assim como das técnicas utilizadas em procedimentos de cole-
ta, armazenamento, transporte e manipulação em laboratório, para
que sejam instituídas normas eficazes de biossegurança. Estas
devem ser elaboradas à luz das peculiaridades de cada laboratório,
com base em legislações e normas nacionais e internacionais.
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ATENÇÃO

Antes de iniciar qualquer atividade (desde um estágio de curta
duração até um envolvimento maior em trabalhos experimen-
tais de média ou longa duração) em laboratório que manipule
agentes químicos, físicos ou biológicos, solicite informações
ao responsável pelo laboratório sobre os procedimentos ado-
tados relativos a biossegurança, bem como uma cópia do ma-
nual de biossegurança do laboratório. Caso não seja instruído(a)
o suficiente nessas questões, o mais prudente é que você desis-
ta de iniciar suas atividades neste laboratório.
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