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8.5 LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES 

8.5.1 NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

MULTIDISCIPLINARES 

Introdução  

Todo e qualquer trabalho a ser desenvolvido dentro de um laboratório ou 

da clínica-escola apresenta riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. 

Portanto, a imprudência do próprio usuário pode resultar em danos materiais ou 

acidentes pessoais, que podem acontecer quando menos se espera. 

Pensando nisto, a FACIS elaborou este Manual de Segurança, contendo as 

medidas que se fazem necessárias para melhor utilização do laboratório e da 

clínica-escola, sempre preservando a segurança do aluno, do professor e do 

paciente. Além disso, a FACIS oferece, em cada curso de graduação e de pós-

graduação com práticas, a disciplina de Biossegurança, onde são apresentadas 

aos alunos as boas práticas em laboratórios e/ou clínica-escola, com a discussão 

da segurança do aluno e paciente, legislação específica e o manejo das 

consequências de possíveis acidentes. Os objetivos do presente manual podem 

ser resumidos em: 

a) Armazenamento apropriado de reagentes e resíduos laboratoriais e da clínica - 

escola; 

b) Formas adequadas de descarte de resíduos laboratoriais e da clínica - escola; 

c) Formas de prevenção de acidentes; 

d) Utilização correta de equipamentos e produtos químicos e biológicos. 

Prevenir acidentes é dever de cada um, portanto trabalhe com calma, 

cautela, dedicação e bom senso, seguindo sempre as recomendações aqui 

descritas, desta forma prevenindo e/ou minimizando as consequências negativas 

dos possíveis acidentes. 
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Normas 

1. Apenas é permitida a entrada de pessoas autorizadas no laboratório ou na 

clínica - escola. 

2. Todas as aulas no laboratório e na clínica - escola serão realizadas na 

presença do instrutor e/ou do professor. Não será permitido o uso desses 

espaços sem a presença de um responsável (técnico, instrutor ou professor). 

3. Usar o avental de mangas compridas, sempre que estiver dentro do laboratório 

ou clínica - escola. 

4. Utilizar os equipamentos de proteção individual de acordo com a orientação do 

professor. 

5. Não é permitido beber, comer ou fumar dentro do laboratório ou clínica - escola 

em decorrência do alto risco de contaminação e de acidentes. 

6. Utilizar roupas e calçados adequados que proporcionem maior segurança, tais 

como: calças compridas e sapatos fechados. 

7. Tomar os devidos cuidados com os cabelos, mantendo-os presos e/ou uso de 

touca. 

8. Ler sempre o procedimento experimental com a certeza de ter entendido todas 

as instruções. Em caso de dúvidas, ou se algo anormal tiver acontecido, chame o 

professor ou monitor imediatamente. 

9. Para utilizar-se de produtos químicos ou qualquer equipamento, é necessário 

auxílio e autorização do professor. 

10. Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos que possam 

dificultar as análises. 

11. Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham 

arestas cortantes. Todo material quebrado deve ser devidamente descartado. 
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12. Não deixar sobre a bancada, vidros quentes e frascos de reagentes abertos. 

13. Utilizar óculos de segurança quando se fizer necessário. 

14. Usar luvas apropriadas durante a manipulação de objetos quentes e de 

substâncias que possam ser absorvidas pela pele (corrosivas, irritantes, 

cancerígenas, tóxicas ou nocivas). 

15. Caso você tenha alguma ferida exposta, esta deve estar devidamente 

protegida. 

16. Em caso de acidentes, avise imediatamente o professor ou monitor 

responsável. 

17. Cada equipe é responsável pelo seu material, portanto, ao término de uma 

aula prática ou do atendimento na clínica - escola, tudo o que você usou deverá 

ser limpo e guardado em seus devidos lugares. 

18. Quando houver quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunique 

imediatamente ao professor ou monitor. 

19. Na falta de algum material, o técnico ficará responsável pela sua reposição. 

20. Não fazer uso de materiais ou equipamentos que não fazem parte da aula 

prática ou da clínica - aula. 

21. O material disponível no laboratório e na clínica - escola é de uso exclusivo 

para as aulas práticas e atendimento ambulatorial, por isso não promova 

brincadeiras com ele, evitando riscos de acidentes e de prejuízos materiais. 

22. Laboratório e clínica - escola são locais de trabalho sérios e não fuga de aulas 

teóricas, por isso desenvolva a responsabilidade e o profissionalismo durante as 

aulas práticas. 

23. O não cumprimento destas normas poderá acarretar punição ao aluno. 
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24. Todos os materiais biológicos ou reagentes químicos utilizados podem ser 

considerados seguros se forem utilizados conforme as orientações do fabricante e 

do professor. 

25. Prestar cuidados especiais ao manusear qualquer equipamento presente nos 

laboratórios e nas clínicas - escola. Qualquer dúvida, o aluno deve procurar o 

professor ou o monitor. O uso correto dos equipamentos preserva a integridade 

dos mesmos e a segurança do usuário. 

26. Zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos. Isto demonstra 

responsabilidade e respeito aos colegas que também são usuários dos mesmos 

equipamentos. 

27. Ao deixar o laboratório, verificar se o microscópio encontra-se desligado, com 

o potenciômetro de luz no mínimo, a mesa baixa e o equipamento coberto. 

28. Ao deixar o laboratório ou clínica - escola, verificar se todos os equipamentos 

estão desligados. 

29. Realizar o acondicionamento de materiais perfurocortantes nos locais 

adequados. 

30. Realizar o acondicionamento adequado do lixo hospitalar (saco branco). Os 

outros dejetos não - hospitalares podem ser eliminados diretamente no lixo do 

laboratório normal (sacos plásticos pretos). 

31. Não se devem encapar as seringas hipodérmicas usadas ou lancetas. Assim, 

devem ser colocadas em um recipiente de paredes rígidas (coletor de materiais 

perfurocortantes). Em seguida, encaminhadas para empresa responsável pelo 

destino final do material. O coletor deve ser colocado próximo ao local onde o 

procedimento é realizado para evitar que o usuário circule com os produtos 

perfurocortantes nas mãos ou bandejas. 

32. Lavar imediatamente após o uso os materiais utilizados (pinças, cubas, bacias 

etc.). 


