




BIOSSEGURANÇA 

x 

BIOSSEGURIDADE

Biossegurança

Biosseguridade























































 















SITUAÇÕES 
DE 

EMERGÊNCIA                            

                                   



O que fazer em uma situação de 
emergência?
 Telefones de emergência?
 Quem procurar?
 Localização dos extintores?
 Uso do extintor?

Situações de emergência



 Acidentes de trabalho 
 O que fazer primeiro?
 Para onde levar o 

acidentado?
 Quem?
 Qual ficha de notificação 

utilizar?

Situações de emergência
Acidentes e incidentes de trabalho

 Incidentes de trabalho
 Para quem?
 Onde registrar?



Derramamento

    Exposição ambiental
    Exposição individual

 Incêndio

Segurança Química
Situações de Emergência

MANTER TELEFONES CHEFIA E 
EMERGÊNCIA EM  LOCAIS VISÍVEIS



Saber a localização dos 
equipamentos de 
emergência, tais como 
alarmes, extintores de 
incêndios, lava-olhos, 
chuveiros
 Funcionamento
 Manutenção

Segurança Química
Situações de emergência



Aconteceu uma Exposição ambiental

 Identificação do risco/ plano de ação (Fichas 
MSDS)

Selecionar EPIs adequados
Providenciar a limpeza imediatamente
Equipe técnica
Equipe da limpeza 

Situações de emergência



Mercúrio  - Exposição ambiental

 Extremamente tóxico
 Vapores sempre presentes
     Nunca deixar o derramamento descoberto
     Inclui sais de mercúrio (ex. cloreto 
        mercúrico,  acetato de fenilmercúrio)
 Use luvas de proteção
 Não use aspirador de pó

Situações de emergência



Mercúrio
 Recolha com cuidado as gotas maiores e cubra o 

local com solução de polissulfeto de sódio, enxofre 
em pó ou zinco em pó, para amalgamar as gotas 
microscópicas

 Descarte adequado de resíduo contendo Hg
Cobrir com selo d’água manter em recipientes 

hermeticamente fechados para descarte

Situações de emergência



Mudança de atitude

“Nenhum trabalho é tão urgente, que não 
possa ser planejado e executado com 

segurança”

“Você é responsável pela sua 
segurança e dos seus colegas”

Biossegurança Laboratorial 
Responsabilidades



Biossegurança no Brasil
• 2005: Regulamentação da Biossegurança no Brasil (Lei 11.105/2005).

• Criação do Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS);

• Reestruturação da CTNBio  - Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.

• 2010: Portaria 3.204/2010 – Aprova Norma Técnica de Biossegurança para 
Laboratórios de Saúde Pública.



OBRIGADO

nelsonmarques@sesa.pr.gov.br
sgqlacen@sesa.pr.gov.br

(41) 3299 – 3200 


