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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO
É uma ferramenta muito simples que compõe a área da qualidade, as Instruções de Trabalho
– IT, também, conhecidas como NOP (Norma Operacional Padrão) ou POP (Procedimento
Operacional Padrão), têm uma grande importância dentro de uma empresa, o objetivo básico é o
de garantir, mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa executada, ou
seja, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade.
O POP apresenta-se como base para garantir a padronização de tarefas e assegurar aos seus
clientes um serviço ou produto livre de variações indesejáveis na sua qualidade final. Facilita o
trabalho de todos que utilizarão esse procedimento no dia a dia, onde proporcionará mais segurança
aos funcionários e aos que utilizarão esse serviço prestado, sendo que todos ganharão com mais
qualidade e economia
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INTRODUÇÃO
De acordo com a sua missão, a Unoesc pretende ser centro de referência para as questões
regionais, no âmbito da formação humana e profissional, da produção do conhecimento e da extensão,
colocando-se a serviço do processo de desenvolvimento humano e social, com sustentabilidade. É o que
atesta a sua missão institucional de “Promover a formação humana e profissional, por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, gerando conhecimento para o desenvolvimento regional com sustentabilidade”.
Nesse sentido, em respeito ao ordenamento jurídico vigente na instituição, em especial, em
respeito ao cuidado às pessoas e ao meio ambiente, apresentamos aqui a coletânea de normas oficiais
para a utilização dos laboratórios do Biotério do Campus de Joaçaba, bem como os Procedimentos
Operacionais Padronizados, que constituem um documento organizacional que traduz o planejamento do
trabalho a ser executado, contendo a descrição detalhada de todas as medidas necessárias para a
realização de tarefas com qualidade e segurança.
Alertamos, porém, que a qualquer momento essas normas poderão ser alteradas, por isso a
necessidade de todos os usuários consultarem com periodicidade o conteúdo desse manual se faz
necessária.
O objetivo aqui é apresentar um documento simples, de consulta rápida, prática e objetiva e que
com essas mesmas características, possa ser atualizado e aprimorado a qualquer tempo, de acordo com
as necessidades e evolução dos conhecimentos e experiências.
Que todos possam fazer bom uso, com responsabilidade, qualidade e segurança desses nossos
espaços de ensino, pesquisa e extensão.

Atenciosamente
Corpo Técnico e Científico do Biotério
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Normas para utilização dos laboratórios do Biotério
PORTARIA Nº 149/UNOESC-R/2012.
Estabelece normas gerais e procedimentos
operacionais padrões de biossegurança na
Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc.

O Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, Professor Aristides Cimadon,
no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:

Art. 1º - Estabelecer normas gerais e procedimentos operacionais padrões de
biossegurança na Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, nos termos da Resolução
nº 45/Consun/2011 conforme segue:
Capítulo I - Da Utilização dos Laboratórios, Clínicas e Ambulatórios
Art. 2º - A utilização dos laboratórios, clínicas e ambulatórios da Unoesc será permitida
a alunos regularmente matriculados nos cursos da Unoesc, a professores e a técnicos
(laboratoristas) que tiverem assinado Termo de Responsabilidade (ANEXO V) pelo manejo e
utilização correta das instalações e equipamentos existentes no local.
§ 1º - O Termo de Responsabilidade deverá ser fornecido pela instituição, em todos os
cursos que desenvolvam atividades laboratoriais.
§ 2º - O Termo de Responsabilidade deve ser assinado pelo aluno, professor ou técnico,
seguindo os seguintes critérios:
I - Alunos, para desenvolvimento de atividades de ensino (aulas práticas/TCC): no ato
da matrícula/rematrícula ou no primeiro dia de aula;
II – Alunos, para atividades de pesquisa: antes de iniciar a pesquisa;
III- Técnicos (laboratoristas)/professores: no ato da contratação ou remanejamento de
área ou função.
§ 3º - Para aluno que desenvolva atividade de pesquisa em um ou mais
laboratório/clínica, o Termo de Responsabilidade deverá conter a assinatura do responsável pela
pesquisa, bem como a lista de laboratórios que o mesmo irá utilizar.
§ 4º - Para reforçar a comunicação e o comprometimento com as normas desta
instituição, será exigida a releitura deste documento pelo aluno, via Sistema Acadêmico, no ato
da rematrícula.
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Art. 3º - O acesso ao laboratório, clínica ou ambulatório, para atividades de ensino, será
autorizado e liberado pela coordenação responsável pelos laboratórios.
Art. 4º - A solicitação de utilização dos laboratórios, clínicas ou ambulatórios para fins
de pesquisa, deverá ser feita pelo professor responsável pela pesquisa ao coordenador
responsável pelos laboratórios.
Parágrafo único. Para desenvolver atividades de pesquisa em horários em que não há
expediente de funcionários da Unoesc, o professor pesquisador deverá solicitar autorização de
entrada à coordenação responsável pelos laboratórios, indicando o nome dos alunos e o
laboratório a que deseja acesso, sendo autorizada apenas mediante a comprovação do curso
básico das normas de biossegurança.
Art. 5º - O uso dos laboratórios ou clínicas da Unoesc para pesquisa ou afins será
permitido acadêmicos ou pesquisadores externos à instituição mediante a autorização formal da
direção do Campus.
Parágrafo único. Para desenvolver as atividades o usuário do laboratório deverá assinar
o Termo de Responsabilidade, onde constará a relação dos laboratórios da instituição nos quais
irá desenvolver a atividade, bem como a assinatura do coordenador ou responsável pelo
laboratório.
Capítulo II - Dos níveis e normas de biossegurança
Art. 6º - O usuário de qualquer laboratório, clínica ou ambulatório da Unoesc, deverá
cumprir todas as normas, regras e procedimentos de biossegurança dispostos nesta portaria.
Art. 7º - Para desenvolver atividades em qualquer laboratório da Unoesc, alunos,
professores ou técnicos deverão estar devidamente paramentados.
§ 1º - É obrigatório para todos os laboratórios, clínicas e ambulatórios o uso de: I –
Jaleco de manga longa, que permita a fácil remoção em caso de acidentes; II Sapato fechado, sem salto, solado de borracha;
III – Calça comprida; IV
- Cabelos presos.
§ 2º - O uso de outros equipamentos de proteção individual (EPI) seguirá a especificidade
de cada ambiente, de acordo com o ANEXO I (Classificação dos laboratórios) desta portaria.
§ 3º - A utilização de todos os equipamentos de proteção individual fica restrita à área
de laboratórios e clínicas, sendo proibido seu uso em ambientes externos aos laboratórios.
§ 4º - Somente poderão permanecer nos laboratórios ou clínicas os alunos que estiverem
fazendo uso do instrumental indicado para a prática, exercício do dia ou atividade de pesquisa.
Art. 8º - Não será permitido no interior dos laboratórios, clínicas e ambulatórios:
a) Ingerir alimentos líquidos ou sólidos;
b) Pipetar ou aspirar qualquer material com a boca;
c) Cheirar ou provar compostos químicos/biológicos;
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d) Usar adereços (anéis, pulseiras, brincos, bonés e similares);
e) Usar telefone celular ou outros dispositivos eletrônicos não autorizados pelo
professor responsável;
f) Fumar;
g) Adotar qualquer tipo de comportamento inadequado ao local.
Art. 9º - Os materiais dos alunos que não serão utilizados durante a aula prática ou
atividade de pesquisa deverão ser colocados nos armários próprios.
Parágrafo único. A forma de utilização e manutenção do armário é de inteira
responsabilidade do usuário.
Art. 10 - Em nenhuma hipótese será permitida a presença de acompanhantes eventuais,
do aluno ou do professor, que não estejam previamente escalados e equipados da forma que
estabelece o art. 7º.
Art. 11 - Para utilizar os laboratórios, clínicas e ambulatórios os usuários deverão estar
devidamente imunizados, conforme especificação e orientação do curso.
§ 1º - Os comprovantes de vacinação contra rubéola (para o sexo feminino), hepatite B
(no caso de alunos de cursos com possibilidade de contato com fluidos humanos: Biomedicina,
Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia Sanitária e Ambiental, Farmácia, Fisioterapia,
Medicina, Odontologia), tétano (todos os cursos descritos acima além dos cursos da Área de
Ciências Exatas e da Terra - ACET) e raiva (acadêmicos dos cursos de Medicina Veterinária e
Zootecnia, e alunos e professores que desenvolvam atividades de pesquisa com animais
silvestres), deverão ser entregues no ato da matrícula do aluno da Unoesc à Secretaria
Acadêmica (SERCA), conforme regimento da instituição.
§ 2º - Professores e funcionários, a critério do SESMT – Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, devem entregar os comprovantes à
Gerência de Recursos Humanos da Unoesc,
§ 3º - Em caso de necessidade de outra dose de vacina durante o período em que o
acadêmico esteja vinculado à Unoesc, o mesmo deve entregar à coordenação responsável pelos
laboratórios o respectivo comprovante imediatamente após a vacinação.
§ 4º - A CIBio acompanhará o registro e controle dos comprovantes de vacinação e
poderá proibir o acesso há um determinado laboratório, clínica ou ambulatório em caso de
ausência de um ou mais comprovante de vacinação (seguindo o programa de vacinação do
Ministério da Saúde)
Art. 12 - Para tornar claras as normas de biossegurança em cada laboratório, clínica ou
ambulatório da Unoesc, os mesmos foram classificados em Níveis de Biossegurança (NB),
seguindo as normas já estabelecidas e facultadas pelo Ministério da Saúde (Classificação de
Riscos dos Agentes Biológicos, 2010) e pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(Resolução Normativa Nº 2, de 27 de novembro de 2006).
§ 1º - A classificação de cada laboratório, clínica ou ambulatório da Unoesc, está no
ANEXO I (Classificação dos Laboratórios).
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§ 2º - Os níveis são designados em ordem crescente, de acordo com o grau de proteção
necessário aos usuários do laboratório, clínica ou ambulatórios.
§ 3º - As normas e regras exigidas para os dois Níveis de Biossegurança (NB), para
desenvolvimento de atividades que envolvam micro-organismos infecciosos, animais ou
organismos transgênicos, pelos laboratórios, clínicas ou ambulatórios, estão descritas no Anexo
II (Normas e regras de biossegurança por Nível de Biossegurança) desta portaria.
Capítulo III - Atividades de Laboratório
Art. 13 - É de total responsabilidade do professor sua permanência junto ao aluno durante
todo o período de utilização dos laboratórios, clínicas e ambulatórios, nos horários das aulas,
mesmo quando o paciente já tiver sido liberado, no caso de clínicas e ambulatórios.
Art. 14 - O aluno exercerá as suas atividades em um ou mais locais apenas após assinado
o Termo de Compromisso pelo(s) equipamento(s) disponível(eis) nos locais necessários para o
desenvolvimento da sua atividade.
Parágrafo único. É de responsabilidade do aluno e do professor conferir, antes do início
das atividades, o funcionamento do equipamento e, em caso de algum problema, comunicar
prontamente ao professor, que deverá comunicar à coordenação da clínica ou laboratório.
Art. 15 - Somente será permitido o afastamento do aluno das atividades programadas
mediante prévia autorização do professor responsável e/ou supervisor da disciplina que esteja
acompanhando as atividades de laboratórios e clínicas da Instituição.
Art. 16 - Em caso de atividades extras, como estudo extraclasse, sem a presença do
professor, o aluno deverá solicitar à coordenação responsável pelos laboratórios permissão para
o acesso.
§ 1º - A coordenação responsável pelos laboratórios poderá restringir o acesso do aluno
em caso de antecedentes de infrações às regras de biossegurança ou no caso da indisponibilidade
de um responsável (técnico ou professor) que acompanhe o aluno.
Art. 17 - É de responsabilidade dos usuários a devolução dos materiais e dos
equipamentos utilizados aos seus devidos lugares, bem como a limpeza dos mesmos e do espaço
físico, no término das atividades, de acordo com o POP (Procedimento Operacional Padrão) para
o local.
§ 1º - O laboratório deverá ser devolvido à coordenação em condições de ser usado
pelo(s) ocupante(s) seguinte(s).
§ 2º - O professor responsável deve tomar todas as providências para que os usuários
disponibilizem o local conforme estabelecido pelo parágrafo anterior.
§ 3º - É de responsabilidade do usuário atender as normas estabelecidas para a separação,
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acondicionamento e descarte do lixo contaminado.
§ 4º - Cabe ao técnico (laboratorista) do laboratório checar ao final de cada atividade se
o laboratório está de acordo com as exigências, registrando em documento específico para cada
laboratório, de acordo com o POP específico.
Capítulo IV - Procedimentos em caso de acidentes
Art. 18 - Qualquer acidente no laboratório deverá ser comunicado imediatamente ao
professor ou técnico responsável.
Parágrafo único. O procedimento em qualquer acidente seguirá o fluxograma
estabelecido pela Comissão Interna de Biossegurança no ANEXO III desta portaria, com o
preenchimento do REGISTRO DE ACIDENTE OCUPACIONAL COM RISCO BIOLÓGICO,
QUÍMICO OU TRAUMÁTICO (ANEXO IV).
Art. 19 - Em caso de acidentes com perfuro cortantes nas dependências dos laboratórios,
clínicas ou ambulatórios durante as aulas ou atividades de pesquisa, o usuário deverá:
I - avisar imediatamente o responsável pelo laboratório no momento do acidente
(professor ou técnico) antes de tomar qualquer atitude;
II - os seguintes cuidados:
- lavar com água corrente e sabão, no caso de acidentes percutâneos;
- lavar com água corrente e soro fisiológico, no caso de acidentes com mucosa;
- não espremer a lesão.
III – Identificar o tipo de material biológico ou químico e o tipo de exposição; IV
– se houver contaminação com fluido humano:
1) Identificar, se possível, o paciente-fonte (definido como o agente, cujo material
biológico entrou em contato com o acidentado) e, após sua autorização, providenciar
testes para HIV e Hepatite B e C do mesmo;
2) Dirigir-se imediatamente ao hospital, acompanhado do professor ou responsável que
assistia o procedimento, para realizar o teste rapidamente, em no máximo 04 horas após
o acidente, preenchendo a ficha de notificação de acidente (ANEXO IV).
Art. 20 - Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) deverão ficar acessíveis.
§ 1º - Estes equipamentos devem ser utilizados exclusivamente em caso de emergência.
§ 2º - Os EPC deverão ser aferidos de acordo com as especificações do fabricante.
§ 3º - Cabe à coordenação responsável pelos laboratórios a conferência, o registro e a
aplicação do plano de manutenção desses equipamentos, de acordo com instruções
normativas publicadas pela CIBio.
§ 4º - Em caso de utilização indevida destes equipamentos, serão aplicadas sanções
previstas no regimento da Unoesc.
Capítulo V - Dos Procedimentos Operacionais Padrões
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Art. 21 - São considerados Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) todo e qualquer
procedimento de manejo de equipamentos, processos de limpeza e descontaminação,
procedimentos de descarte de material, protocolos de atividades práticas, protocolos de
elaboração de soluções e condutas dos usuários em laboratórios, clínicas e ambulatórios.
Art. 22 - Os POP são classificados como: obrigatórios e facultativos.
§ 1º - São considerados POP obrigatórios os procedimentos de biossegurança padrão na
UNOESC, dispostos no manual de biossegurança da Unoesc ou em instruções normativas (IN)
publicadas pela CIBio em conjunto com a Vice-Reitoria Acadêmica da Unoesc, de acordo pela
regulamentação do CTNBio, Ministério do Trabalho e ABNT;
§ 2º - São facultativos os procedimentos de uso de equipamentos, limpeza de material ou
protocolos de atividade prática.
Art. 23 – Os POPs facultativos serão elaborados pela coordenação responsável pelos
laboratórios, sujeitos à homologação e consequente publicação da Comissão Interna de
Biossegurança.
Art. 24 - POP não relacionados a laboratórios, clínicas ou ambulatórios serão
confeccionados e administrados pelos setores específicos da instituição ou de responsabilidade
de gestão da CIBio.
Capítulo VI - Equipamentos, materiais e procedimentos
Art. 25 - Os aparelhos, instrumentos e materiais utilizados no laboratório de propriedade
da Universidade ou de outras Fundações ou Institutos de pesquisa, que se encontrem nos
laboratórios desta instituição, estarão sob a responsabilidade do usuário e do professor
acompanhante, que indenizarão qualquer dano provocado pelo uso inadequado do equipamento
ou por extravio.
Parágrafo único: Cabe à coordenação do laboratório fazer o registro de verificação
periódica dos equipamentos ou laboratórios antes e após iniciar uma atividade, de acordo com o
POP do local.
Art. 26 - Todo laboratório, clínica ou ambulatório deve conter uma pasta ou caderno,
disponíveis a todos os usuários, com os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de cada
equipamento e procedimentos de rotina que foram homologados pela Comissão Interna de
Biossegurança.
Art. 27 - De acordo com as normas de higiene e segurança, fica expressamente proibido
afixar nas paredes dos laboratórios, clínicas e ambulatórios cartazes ou avisos de festas, sendo
apenas permitida a fixação de indicativos de segurança autorizados pela Comissão de
Biossegurança da Unoesc
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Capítulo VII - Dos ambientes externos a laboratórios, clínicas e ambulatórios
Art. 28 - Entende-se por ambientes externos a laboratórios, clínicas e ambulatórios, os
locais onde não há manipulação de agentes biológicos (contaminantes ou não) ou atendimento
a animais e seres humanos com intuito de serviço à saúde.
Parágrafo único. Para fins desta portaria, áreas externas são: secretarias, bibliotecas,
hall de entrada de edificações, cantinas e anexos, áreas de convivência das edificações, salas de
aula, laboratório de informática, estacionamento e vias de trânsito, áreas de lazer e verdes,
rampas, escadas, salas de professores e técnicos, salas de reuniões, auditórios, banheiros,
recepção de pacientes, corredores e rampas de acesso a prédios.
Art. 29 - É expressamente proibido transitar usando jalecos, gorros, máscaras, luvas e
óculos de proteção, nas áreas definidas no artigo 28 desta portaria.
§1º - Todo EPI deve ser acondicionado em ambiente próprio após o uso.
§2º - Será tolerável circular com jaleco em corredores onde estão situados mais de um
laboratório, clínica e/ou ambulatório, onde há circulação contínua de professores, alunos ou
técnicos de um ambiente laboratorial para o outro no mesmo andar e corredor.
§3º - É obrigatório o uso de jaleco específico em laboratórios com a classificação de
Nível de Biossegurança II (NBII) ou superior conforme ANEXO I.
Capítulo VIII - Das atribuições do coordenador responsável pelos laboratórios em relação
à biossegurança
Art. 30 - São atribuições do coordenador responsável de laboratório:
I - Controlar e coordenar o acesso aos laboratórios;
II - Realizar pelo menos um curso de capacitação/atualização sobre as normas e boas
práticas laboratoriais a cada três anos;
III – Divulgar e orientar os usuários dos laboratórios quanto às normas desta portaria;
IV - Controlar o acesso aos produtos químicos;
V – Confeccionar os POPs de cada laboratório e encaminhar à CIBio para
homologação;
VI – Estabelecer o plano de revisão e manutenção dos equipamentos;
VII - Exigir o cumprimento das normas de biossegurança da Unoesc por professores,
funcionários e alunos;
VIII - Solicitar EPI para os funcionários, de acordo com as exigências de
biossegurança e segurança do trabalho para cada local;
IX – Orientar e fiscalizar os funcionários quando ao uso correto das EPI;
X – Informar à CIBio sobre irregularidades e acidentes ocorridos, de acordo com o
fluxograma estabelecido por essa comissão (ANEXO III) em formulário padrão (ANEXO IV).
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Capítulo IX - Das atribuições dos técnicos ou laboratoristas e funcionários de limpeza em
relação à Biossegurança
Art. 31 - É de responsabilidade dos técnicos ou laboratoristas:
I - Organizar e manter o correto funcionamento de cada laboratório, clínica ou
ambulatórios sob a sua responsabilidade;
II – Cumprir e fazer cumprir as normas de biossegurança estabelecidas para cada
laboratório;
III – Comunicar imediatamente ao professor responsável os problemas relativos ao
funcionamento do laboratório;
IV – Informar ao responsável pelos laboratórios irregularidades em relação à
biossegurança;
V – Realizar pelo menos um curso de capacitação/atualização sobre as normas e boas
práticas laboratoriais a cada ano.
Art. 32 - É de responsabilidade do pessoal da limpeza:
I – Apresentar capacitação adequada para o exercício profissional em ambientes que
contém riscos biológicos e químicos;
II – Cumprir e fazer cumprir as normas de biossegurança estabelecidas para cada
laboratório.
Capítulo X - Das atribuições dos professores, pesquisadores e acadêmicos Art. 33 - É de
responsabilidade dos professores e pesquisadores:
I – Cumprir todas as regras de biossegurança da Unoesc; II
– Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos; III –
Fazer o uso racional dos laboratórios da Unoesc;
IV - Assinar o termo de uso dos laboratórios, clínicas ou ambulatórios (ANEXO V);
V – Informar ao responsável pelos laboratórios irregularidades em relação à
biossegurança;
VI – Notificar imediatamente o coordenador de curso ou o responsável pelos
laboratórios em caso de acidente, seguindo o fluxograma estabelecido por essa comissão
(ANEXO III);
VII – Solicitar aos responsáveis pelos laboratórios a sua entrada e a do(s) seu(s)
orientado(s) no local necessário para realizar as suas atividades em horários em que não haja
funcionários presentes.
Art. 34 - É de responsabilidade dos alunos:
I – Cumprir todas as regras de biossegurança da Unoesc; II
– Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos; III –
Fazer o uso racional dos laboratórios da Unoesc;
IV - Assinar o termo de uso dos laboratórios, clínicas ou ambulatórios (ANEXO V);
V – Informar ao responsável pelos laboratórios irregularidades em relação à
biossegurança;
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Capítulo XI - Das inspeções e penalidades
Art. 35 – Cabe à CIBio (Comissão Interna em biossegurança) e à CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes) realizar inspeções periódicas nos ambientes laboratoriais,
clínicas ou ambulatórios da Unoesc.
Parágrafo único. As inspeções poderão ser solicitadas pelo responsável pelos
laboratórios, clínicas e ambulatório ou pela própria CIBio, ou ainda serem realizadas sem
qualquer aviso prévio.
Art. 36 – Cabe à CIBio expedir notificações quando da verificação de descumprimento
de normas acerca da biossegurança, comunicando ao Reitor, ou às Vice- Reitorias de Campus,
para fins de aplicação das penalidades previstas no regimento interno, além das providências
legais pertinentes ao caso.
Capítulo XIII - Considerações finais
Art. 37 - Os casos omissos serão objeto de deliberação pela Comissão Interna em
Biossegurança da Unoesc, em primeira instância.
Art. 38 - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada a Portaria nº 39/UnoescR/2011.
Registre-se e Publique-se.
Joaçaba, SC, 20 de agosto de 2012.
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Anexo II da PORTARIA Nº 149/UNOESC-R/2012
Normas e regras de biossegurança por nível de biossegurança.

1) Nível de Biossegurança (NB-I)

O nível de biossegurança 1 é adequado ao trabalho que envolva agentes bem caracterizados e conhecidos
por não provocarem doença em seres humanos e/ou animais com mínimo risco individual e ao meio
ambiente. O usuário do laboratório ou clínica deverá ter treinamento específico nos procedimentos
operacionais realizados em cada ambiente e deverá ser supervisionado por um profissional habilitado com
treinamento na área de atuação.

Os seguintes padrões e práticas especiais, equipamentos de segurança e instalações deverão ser
aplicados aos locais designados de Nível de Biossegurança I- NBI:

A. Práticas Padrão

1. O acesso ao laboratório ou clínica deve ser limitado e restrito, devendo ser sinalizado, na
entrada do laboratório, clínica ou ambulatório, por meio de placas.

2. A lavagem de mãos é obrigatória antes e após dos procedimentos, mesmo após a remoção das
luvas e antes de sair do laboratório ou clínica.

3. Não é permitido comer, beber, fumar, manusear lentes de contato, aplicar cosméticos ou
armazenar alimentos para consumo nas áreas de trabalho. Os alimentos deverão ser guardados
fora das áreas de trabalho, em armários ou geladeiras específicas para tal fim.

4. É proibida a pipetagem com a boca, devendo ser utilizados dispositivos auxiliares (pipetadores).
5. Em caso no uso de agulhas, as mesmas devem ser abertas somente no momento do uso,
preferencialmente utilizando uma pinça para a remoção da capa, e após o uso não devem ser
recapeadas e seu descarte deve ser imediato em recipientes apropriados para descarte de
materiais perfuro-cortantes.

6. Todos os procedimentos devem ser realizados cuidadosamente a fim de minimizar a criação de
borrifos ou aerossóis.

7. As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas preferencialmente com álcool 70%, pelo
menos uma vez ao dia e sempre antes e depois de qualquer atividade.

8. Todas as culturas microbiológicas e outros resíduos deverão ser descontaminados, antes de
serem descartados, com um método de descontaminação adequado, como, por exemplo,
esterilização por calor úmido (autoclave) ou imersão em hipoclorito de sódio por 24 horas. Os
materiais que forem descontaminados fora do laboratório ou clínica deverão ser colocados em

15

recipientes resistentes, a prova de vazamentos e hermeticamente fechados para serem
transportados ao local desejado. Os materiais que forem enviados para descontaminação fora
da instituição deverão também ser embalados e identificados de acordo com os regulamentos
locais, estaduais e federais, antes de serem removidos das dependências do laboratório ou
clínica.

9. É vetado o uso de cabelo solto, adornos (brincos, anéis, celulares, relógio e outros), calçados
abertos, bermudas e saias.

B. Equipamentos de Segurança

1.

É obrigatório o uso de jalecos, aventais ou uniformes próprios no interior dos laboratórios

ou clínicas, sendo expressamente vedado o uso destes EPIs nos ambientes externos a
laboratórios, clínicas e ambulatórios. A utilização de outros EPIs tais como luvas, óculos de
proteção, máscaras etc. fica a critério do responsável pelo procedimento.

2.

Lava-olhos e chuveiros de emergência devem estar disponíveis próximos aos laboratórios,

clínica ou ambulatório.

C. Instalações Laboratoriais

1. Os laboratórios, clínicas ou ambulatórios deverão possuir portas para o controle do acesso.
2. Cada laboratório, clínica ou ambulatório deverá conter uma pia exclusiva para lavagem das
mãos com acionamento automático, com pés ou cotovelo, e outra para lavagem dos materiais.

3. O laboratório, clínica ou ambulatório deve ser projetado de modo a permitir fácil limpeza.
Carpetes e tapetes não são apropriados para estes ambientes.

4. É recomendável que a superfície das bancadas seja impermeável a água e resistente ao calor
moderado e aos solventes orgânicos, ácidos, álcalis e químicos usados para a descontaminação
da superfície de trabalho e do equipamento.

5. Os móveis laboratório, clínica ou ambulatório deverão ser capazes de suportar cargas e usos
previstos. Os espaços entre bancadas, cabines e equipamentos deverão ser suficientes, de
modo a permitir fácil acesso para limpeza e locomoção adequada dos indivíduos.

6. Se o laboratório ou clínica possuir janelas que se abram para o exterior, estas deverão conter
telas de proteção contra insetos.

7. A iluminação deverá ser adequada para todas as atividades, evitando reflexos e luzes fortes e
ofuscantes que possam impedir a visão.

8. A temperatura ambiente deve estar em conformidade com a NR-17 do MTE.
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Níveis de Biossegurança I (NB-II)

As exigências de um laboratório de Nível de Biossegurança II são iguais do Nível de Biossegurança I,
porém com procedimentos mais restritivos, por neste ambiente há manipulação de agentes com risco
moderado individual e baixo risco coletivo. Envolve agentes patogênicos que podem causar doença no
homem e/ou animal, mas que é improvável que constitua um perigo grave para a coletividade ou para o
ambiente. A exposição a estes agentes infecciosos no laboratório ou clínica pode causar uma infecção
grave, mas há formas de tratamento e profilaxia eficazes, e o risco de propagação é limitado.
A. Práticas Padrão

Seguem-se as mesmas normas dos laboratórios ou clínicas de Nível de Biossegurança 1 - NB1
anteriormente citadas acrescidas das seguintes:

1.

O acesso ao laboratório, clínica ou ambulatório deve ser limitado ou restrito, devendo ser

sinalizado por meio de placas, na entrada, juntamente com o símbolo padrão de “Risco Biológico”
correspondente. A sinalização deve conter o nome do agente biológico com maior risco, bem como
indicar o nome do responsável e telefone de contato para emergência.

2.

O pessoal de laboratório, clínica ou ambulatório deverá ter um treinamento específico no

manejo de agentes patogênicos e devem ser supervisionados por profissionais competentes;

3.

Os procedimentos nos quais exista a possibilidade de formação de aerossóis e borrifos

infecciosos devem ser conduzidos em cabines de segurança biológica certificada.

4.

O acesso ao laboratório, clínica ou ambulatório deverá ser limitado ou restrito de acordo

com a definição do responsável técnico. Em geral, pessoas susceptíveis à infecção,
imunocomprometidas ou com alguma infecção, que possa apresentar complicações à sua saúde,
não serão permitidas no laboratório, clínica ou ambulatório.

5.

O responsável técnico pelo laboratório, clínica ou ambulatório deverá estabelecer normas

e procedimentos para a ampla informação a todos que trabalharem no local sobre o potencial de
risco associado ao trabalho, bem como sobre os requisitos específicos.

6.

O trabalhador deve obrigatoriamente passar pelos esquemas de imunização para Hepatite

B e Tétano, além de outras, de acordo com a necessidade a ser definida pelos responsáveis.

7.

Quando apropriado, dependendo do (s) agente (s) manipulado (s), para referência futura,

devem ser mantidas amostras sorológicas da equipe do laboratório ou clínica e de outras pessoas
possivelmente expostas aos riscos. Amostras sorológicas adicionais devem ser colhidas
periodicamente, dependendo dos agentes manipulados ou da função das instalações laboratoriais.

8.

Os procedimentos de biossegurança devem ser incorporados aos procedimentos

operacionais padrão. Caso haja necessidade de normas adicionais de biossegurança específicas
do laboratório ou clínica, o responsável pelo local deverá formulá-los e encaminhá-los para a
Comissão de Biossegurança da Unoesc – CIBio para homologação.
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9.

Todo pessoal deve ser orientado sobre os riscos e deve ler e seguir as instruções sobre

as práticas e os procedimentos requeridos.

10.

A Universidade deverá assegurar que o pessoal de laboratório, clínica ou ambulatório e a

equipe de apoio recebam treinamento apropriado sobre os riscos potenciais associados ao
trabalho desenvolvido, as precauções necessárias para prevenção de exposição e os
procedimentos para avaliação das exposições, conforme determina a NR 32 do MTE.

11.

A equipe de funcionários deverá receber cursos anuais de atualização ou treinamento

adicional, quando necessários, e também no caso de mudanças de normas ou procedimentos.

12.

Culturas, tecidos e amostras de fluidos corpóreos ou dejetos potencialmente infecciosos

devem ser colocados em um recipiente com uma tampa que evite o vazamento durante a coleta,
o manuseio, o processamento, o armazenamento, o transporte, o embarque e a deposição final.

12.

O equipamento danificado e contaminado deverá ser descontaminado antes de ser

enviado para conserto, manutenção ou acondicionamento para transporte.

13.

Acidentes resultantes de exposição a materiais infecciosos deverão ser imediatamente

notificados ao responsável pelo laboratório, clínica ou ambulatório, que deverá adotar as medidas
de socorro recomendadas e posteriormente notificar por escrito o evento à CIBio, através do
preenchimento de formulário disponível no site desta comissão.

14.

É proibida a admissão de animais ou pessoas que não estiverem relacionados ao trabalho

em execução no laboratório ou clínica.

15.

Materiais perfuro-cortantes, contaminados ou não, deverão ser depositados em

recipientes com paredes rígidas, que possam ser lacrados durante o transporte, não ultrapassando
2/3 do seu volume total.

16.

Vidros quebrados não devem ser manipulados diretamente com as mãos, utilizando outros

meios mecânicos, como vassoura e pá de lixo, pinças ou fórceps.

17.

Objetos cortantes não-descartáveis deverão ser colocados em um recipiente com parede

resistente a puncturas para o transporte até uma área para descontaminação, de preferência com
autoclave.

18.

Seringas que possuem envoltório para a agulha ou sistemas sem agulhas e outros

dispositivos de segurança deverão ser utilizados quando necessários.

19.

Os recipientes que contêm agulhas, equipamentos cortantes e vidros quebrados

contaminados deverão passar por processo de descontaminação antes de serem desprezados,
de acordo com os regulamentos locais, estaduais ou federais.

B. Equipamentos de Segurança (Barreiras Primárias)

1. Devem ser usadas cabines de segurança biológica mantidas de maneira adequada, de
preferência de classe II, ou outro equipamento de proteção individual adequado ou dispositivos de
contenção física sempre que:
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a. Sejam realizados procedimentos com elevado potencial de criação de aerossóis ou borrifos
infecciosos, como centrifugação, trituração, homogeneização, agitação vigorosa, misturas, ruptura
por sonicação, abertura de recipientes contendo materiais infecciosos em que a pressão interna
possa ser diferente da pressão ambiental, inoculação intranasal em animais e em cultura de
tecidos infectados de animais ou de ovos embrionados. Quando altas concentrações ou grandes
volumes de agentes infecciosos forem utilizados. Tais materiais só poderão ser centrifugados fora
das cabines de segurança se forem utilizadas centrífugas de segurança e frascos lacrados. Estes
só deverão ser abertos no interior de uma cabine de segurança biológica.

2.

Proteção para o rosto (máscaras de proteção, protetor facial, óculos de proteção ou outra

proteção para respingos) deve ser usada para prevenir respingos ou sprays provenientes de
materiais infecciosos ou de outros materiais perigosos, quando for necessária a manipulação de
microrganismos fora das cabines de segurança biológica.

3.

No interior do laboratório ou clínica, os frequentadores deverão utilizar EPIs apropriados,

como jalecos, gorros ou uniformes de proteção, luvas, máscaras, óculos de proteção e outros a
serem definidos pelo responsável pelos procedimentos, e de acordo com a necessidade.

4.

Antes de sair do laboratório ou clínica para as áreas externas (cantina, biblioteca, escritório

administrativo), os EPIs devem ser retirados e deixados no laboratório ou clínica ou descartados
ou embalados em sacos plásticos que permitam adequada vedação para serem levados para a
lavagem.

C. Instalações Laboratoriais (Barreiras Secundárias)

1. É exigido um sistema de portas com trancas em dependências que abrigarem agentes restritos.
2. Cabines de segurança biológica devem ser instaladas de forma que a variação da entrada e da
saída de ar da sala não provoque alteração nos padrões de contenção e do seu funcionamento.

3. As cabines de segurança biológica devem estar localizadas longe de portas e janelas que
possam ser abertas, áreas laboratoriais muito cheias e que possuam outros equipamentos
potencialmente dilaceradores, de forma que sejam mantidos os parâmetros de fluxo de ar
nessas cabines de segurança biológica.
3. Não existem exigências em relação à ventilação. Porém, o planejamento de novas instalações
deve considerar sistemas mecânicos de ventilação que proporcionem um fluxo interno de ar sem
que haja recirculação para os espaços fora do laboratório ou clínica. Caso o laboratório ou clínica
possua janelas que se abram para o exterior, essas deverão possuir telas para insetos.
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Anexo III da PORTARIA Nº 149/UNOESC-R/2012 - Fluxograma em caso de acidentes da Unoesc

* Solicitar a presença de duas testemunhas do acidente
** Hospital Santa Terezinha (Joaçaba); Hospital Divino (Videira); Hospital São Paulo (Xanxerê); Hospital Regional
Terezinha Gaio Basso (São Miguel do Oeste)
+ O acompanhamento desta comissão não contempla recursos para compra de medicamentos ou internação, a
CIBio apenas irá observar se o tratamento está sendo realizado corretamente e se necessário o aluno poderá ser
encaminhado ao Serviço de Apoio Psicológico da Unoesc
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Anexo IV da PORTARIA Nº 149/UNOESC-R/2012 - REGISTRO DE ACIDENTE
OCUPACIONAL COM RISCO BIOLÓGICO, QUÍMICO OU TRAUMÁTICO
COMISSÃO INTERNA DE BIOSSEGURANÇA - CIBIO
REGISTRO DE ACIDENTE OCUPACIONAL COM RISCO BIOLÓGICO, QUÍMICO OU
TRAUMÁTICO
No. de protocolo UNOESC _______________________

Data: ___/___/___

No. de registro do documento na CIBio ___________________

Data: ___/___/___

Informações Gerais
Nome .......................................................................................................................................
Código / Matrícula
...........................

Telefone Residencial

Telefone Celular

.........................

.........................

Data e hora do acidente ocupacional

.......... / ........... / ............. às ........:......... horas

Data e hora da abertura do registro

.......... / ........... / ............. às ........:......... horas

Local do acidente ocupacional:
........................................................................................................
Professor ou funcionário no local

...................................................................

Matricula:...................
Testemunha 1 (SE HOUVER) ...................................................................
CPF:...........................
Testemunha 2 (SE HOUVER) ...................................................................
CPF:...........................
TIPO DE ACIDENTE
(

)

Envolve material ou procedimento com Fluido ou Sangue Humano

(

)

Envolve perfuro-cortante não contaminado

(

)

Envolve agentes químicos

(

)

Envolve agentes biológico com risco >= II

(

)

Envolve traumas ou queimadura (não provocada por agente químico)

DESCRIÇÃO DO ACIDENTE
_____________________________________________________________________________________
DESCRIÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS
PERGUNTAS PARA MELHOR ENTENDIMENTO DO ACIDENTE
1

O acidente ocorreu perto do horário de término do expediente? (

) Não (

) Sim

2

Estava com pressa?

(

) Não (

) Sim

3

Qual a via de entrada do material biológico / químico? (

)

Perfuração/corte/laceração de pele/mucosa íntegra
(

) Com refluxo de sangue

(

) Sem refluxo de sangue

(

) Através de lesões já existentes na pele

(

) Oral (ingestão)

(

) Inalação

(

) Mucosa ocular

4

O material manipulado estava contaminado com material biológico?

(

) Não

(

)

Sim
(

) Não, porém permitiu a entrada do material biológico

5

Qual(is) a(s) parte(s) do corpo atingida(s)?

( ) Braço direito

( ) Braço esquerdo

( ) Mão direita

( ) Mão esquerda

( ) Perna direita

( ) Perna esquerda

( ) Pé direito

( ) Pé esquerdo

( ) Cabeça

( ) Tronco

6

( ) Olhos

( ) Boca ( ) Nariz

Em caso de acidente com agulha, durante o acidente estava procedendo?

( )

Aplicação de medicamento / anestésico
( ) Realizando punção sanguínea
( ) Manuseando lixo
( ) Colocando a proteção plástica na agulha
7

Teve instrução de segurança no manuseio de agulhas? (

8

Está com quais esquemas vacinais em dia?

) Não

(

) Sim

( ) anti-Hepatite B

( ) anti-Tetânica
( ) anti-rábica
9

Estava usando EPIs?

(

) Não

(

) Sim

Quais:______________________________________
10

Foi orientando quanto ao uso das EPIs para o devido procedimento?

(

) Não

(

)

Sim
Por quem:___________________________________
11

Já teve algum acidente ocupacional nesta instituição? (

) Não (

) Sim

Há quanto tempo: _______
Quantas vezes:__________
Declaração do Acidentado
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Eu _______________________________, com CPF _____________________, certifico que todas as
informações são verdadeiras, estando ciente das ações penais a que estou sujeito caso haja
informações falsas no presente instrumento
Ass.:___________________________
Testemunhas (nome legível)
___________________________ ___________________________ ________________________
Prof/Funcionário Responsável Testemunha 1
CPF:

Testemunha 2

CPF:

CPF:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO DAS PROVIDÊCIAS TOMADAS DE ACORDO COM O FLUXOGRAMA NA DA
PORTARIA -------------Campos 1-5: preenchimento exclusivo do coordenador de curso ou de laboratório
Campos 6-12: preenchimento exclusivo da CIBio
Procedimento Ok

Data

Assinatura

1

Primeiros Socorros no local

2

Encaminhamento para coordenação

(

)

___ / ____/ _____

3

Abertura do registro de acidente

(

)

___ / ____/ _____

4

Chamada do SAMU

5

Encaminhamento para o hospital

6

Iniciado esquema de tratamento anti-retroviral ou esquema vacinal anti-hepatite B
(

)

(

)

(

)

___ / ____/ _____

___ / ____/ _____
(

)

___ / ____/ _____

___ / ____/ _____

7

Início da análise e investigação do acidente pela CIBio (

8

Térmico da análise e investigação do acidente pela CIBio

)

___ / ____/ _____
(

)

___ / ____/

Encaminhamento à CIPA, em caso de funcionário da instituição (

)

___ / ____/

_____
9
_____
10

Acidentado encaminhado ao atendimento psicológico

(

11

Término do tratamento ou esquema vacinal corretamente

)

___ / ____/ _____
(

)

___ / ____/

_____
12

Encerramento do registro de acidente (

)

___ / ____/ _____

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENDIMENTO HOSPITALAR AO ACIDENTADO
Hospital:

Data:

___/____/____

Hora:

____:____

Médico:

___________________________________
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Descrição resumida do atendimento

Foi administrada alguma medicação?

( ) Não

( ) Sim Qual:_________________________________
Foi prescrito algum medicamento?

( ) Não

( ) Sim Qual:_________________________________

IDENTIFICAÇÃO E CONDUTAS COM PACIENTE - Fonte (em caso de acidente envolvendo
sangue ou fluido humano)
Nome:
.........................................................................................................................................................
Endereço:
........................................................................................................................................................
Tel. Residencial: ............................
Sexo: (
(

) Masc
) Fem Idade: .............

Paciente conduzido ao Hospital?
(

Tel. Comercial: ....................... Tel. Celular: ..................

(

) Sim

) Não

Paciente foi localizado (em caso de amostra de sangue/fluido armazenado)?
(

(

) Sim

) Não

Paciente aceito e assinou termo de autorização de coleta de material para exames
sorológicos?
(

(

) Sim

) Não

Exames realizados com a amostra do paciente (
(

) HCV

(

) HbsAg

(

) HbsAc

) Teste Rápido HIV

Data: ___/____/______

Data: ___/____/______
Data: ___/____/______
Data: ___/____/______
Resultados dos primeiros exames do paciente Teste Rápido HIV
HCV
HbsAg
HbsAc ( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
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EXAMES REALIZADOS PARA O ACIDENTADO
Exames realizados com a amostra do paciente (
(

) HCV

(

) HbsAg

(

) HbsAc

) Teste Rápido HIV

Data: ___/____/______

Data: ___/____/______
Data: ___/____/______
Data: ___/____/______
Primeiro resultado: ____/_____/_____

Teste Rápido HIV

HCV
HbsAg
HbsAc ( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
Segundo resultado: ____/_____/_____

Teste Rápido HIV

HCV
HbsAg
HbsAc ( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
Terceiro resultado: ____/_____/_____

Teste Rápido HIV

HCV
HbsAg
HbsAc ( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Positivo ( ) Negativo
3. TERMO DE COMPROMISSO - COLETA DE SOROLOGIA
Eu,..................................................................................................................................,
comprometo-me a efetuar a coleta de sangue para a realização de exames sorológicos após a
exposição a acidente com pérfuro-cortante nas seguintes datas: ............/............/........... ,
............../............/........... e......../........../....... na Secretaria Municipal de Saúde de
Saúde(gratuito) ou em outro laboratório de minha preferência.
Estou ciente que se não comparecer e posteriormente vier a apresentar qualquer
doença infecto-contagiosa da rotina de exames sorológicos para acidentes com pérfurocortantes, não poderei comprovar que foi em decorrência do acidente, visto que a doença
poderia ser pré-existente.
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Devo apresentar os resultados dos exames para o profissional responsável, para
registro na ficha de acidente com material biológico.
Local

data

______________________________________
Assinatura da vítima do acidente
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Anexo V da PORTARIA Nº 149/UNOESC-R/2012 - Termo de responsabilidade para uso de
Laboratórios, Clínicas e Ambulatórios da Unoesc

Nome:_______________________________________________________

Matrícula/CPF:

____________
Campus:

______________________________________________________

Área:

___________________
Função:(

) Professor

(

) Funcinário

(

) Acadêmico. Curso: __________________________________

(

) Externo. Inst. Origem: ____________________________________

Atividade a ser desenvolvida:
(

) Ensino

(

) Pesquisa

(

) Extensão

(

) Outro
Eu _____________________________________________, atesto que recebi as informações

sobre as normas de biossegurança e do o uso parcimonioso dos laboratórios, clínicas ou
ambulatórios do campus de ___________________ e realizarei minhas tarefas zelando pela
integridade física dos equipamentos e dos laboratórios, seguindo as normas e regras de
biossegurança

estabelecidas

pela

Unoesc,

responsabilizando-me

pelos

danos

que

eventualmente venham a ocorrer devido a má utilização dos mesmos. Estou ciente de que se
danos patrimoniais ocorrerem, os custos relativos a consertos ou reposição de materiais são de
minha responsabilidade.
Abaixo segue a lista de laboratórios que irei utilizar durante os meses entre ____/____ a ___/____:
Laboratório

Sala

Discplina
(em caso de atividade de ensino)
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Obs.: Em laboratórios específicos poderá ser exigido outro termo de responsabilidade
para o uso de materiais específicos.
_________________, ____ de _______________ de 20__

__________________________

___________________________

Estagiário/Acadêmico(a)

Professor/Técnico

___________________________

_____________________________

Coordenador(a) de estágio(a)

Responsável pelos Laboratórios

(Apenas em caso de TCCs)
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

POP
Nº 01

Versão no 001

Próxima
Revisão

PROCEDIMENTOS PARA INICIAR PESQUISA E/OU AULA PRÁTICA
COM ANIMAIS
OBJETIVO: Estabelecer normas para realização de pesquisa e/ou aula prática com
animais.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. Para o desenvolvimento de pesquisas e/ou aulas práticas com animais, é
necessário primeiramente encaminhar o projeto para a avaliação e aprovação
da Comissão de Ética de Uso Animal (CEUA) da UNOESC.
2. A realização da compra de animais para o biotério está condicionada à
apresentação do Parecer de Aprovação da CEUA e a solicitação de animais
deverá ser realizada através de e-mail para o responsável técnico do biotério.
3. A previsão de solicitação e entrega dos animais será de acordo com os prazos
apresentados na tabela a seguir:
Prazo para solicitação dos
animais
Até 10/11
Até 10/02
Até 10/05
Até 10/07

Previsão de
animais

entrega

dos

Fevereiro do ano seguinte
Maio do mesmo ano
Agosto do mesmo ano
Outubro do mesmo ano

4. Após o recebimento e após a quarentena dos animais (POP n° 02), será
possível iniciar a pesquisa e/ou aula prática.
5. Antes de alocar os animais para experimentação é necessário que o
pesquisador responsável pelo protocolo realize o preenchimento do
Formulário de Retirada de Animais para Experimentação, o qual encontra-se
disponível no Biotério (em caso de dúvidas solicitar ao responsável técnico),
que servirá como controle de animais utilizados para cada protocolo, para fins
de controle interno e externo e para o correto manejo dos animais.
6. É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI): óculos de
proteção, máscara cirúrgica, luva de látex, jaleco de manga longa e touca, sem
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prejuízo de outros, a depender das recomendações da Comissão Interna de
Biossegurança que poderão vir a ser estabelecidas.
7. O responsável técnico do biotério deverá ser comunicado em situações que
requeiram atenção especial por parte dos funcionários (por exemplo: restrição
alimentar, ciclos claro/escuro, número de animais por caixas, etc), além de
constar na etiqueta de identificação das caixas.
OBS: é expressamente proibida a entrada na sala dos animais em manutenção e
experimentação sem autorização e acompanhamento de um técnico habilitado
ou do responsável técnico.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo

Data da Elaboração:
Abril/2018

Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança Data de Revisão: 04/10/2021
– Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 02

Versão no 001

CHEGADA E QUARENTENA DE NOVOS ANIMAIS
OBJETIVO: Estabelecer normas para a chegada e quarentena de novos animais
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Como os animais são extremamente sensíveis ao novo, assim que chegam
devem ser acomodados em uma sala para aclimatação antes de serem
utilizados em atividades de ensino e pesquisa.
2. A duração da quarentena (período de aclimatação) depende da espécie, porém
deve ser apropriado para que seja assegurada a saúde dos animais, condição
que será determinada pelo responsável técnico da instalação.
3. Animais que não se aclimatarem, não deverão ser utilizados em pesquisa e/ou
aula prática (nesses casos o responsável técnico repassará as devidas
orientações aos pesquisadores ou professores responsáveis).
4. É no momento da chegada dos animais que se deve separá-los conforme o
responsável do protocolo solicitou, para que no período de quarentena eles se
adaptem também, aos outros animais da caixa. Sempre observando a
densidade adequada de animais por caixa, condições que deverão ser levadas
em consideração pelo responsável técnico.
5. Devem ser acomodados em caixas adequadas, com maravalha, ração e água.
6. São necessárias etiquetas de identificação fixadas em cada caixa de animais,
constando as seguintes informações: espécie animal, sexo, data de
nascimento, quantidade de animais, nome do responsável pelo protocolo,
número do protocolo do CEUA e data de chegada no biotério, data de
liberação da aclimatação pelo responsável técnico.
REFERÊNCIAS:
Resolução normativa 25, de 29 de setembro de 2015 - CONCEA
Resolução normativa 33, de 18 de novembro de 2016 - CONCEA
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Abril/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 03

Versão no 001

INSUMOS DOS ANIMAIS
OBJETIVO: Estabelecer normas para garantir a qualidade da ração e água dos
animais
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. ARMAZENAMENTO DA RAÇÃO
a) Deve ser em um local de fácil acesso para carga e descarga.
b) Local com acesso restrito.
c) Ambiente fechado, ventilado, com baixa umidade (40-50%), de fácil
higienização e desinfecção, com temperatura controlada (18-20°C), sem
contato com a parede ou chão.
d) Após abertura do saco, armazenar sem a embalagem externa, ou seja,
acondicionar em containers de plástico com tampa e com capacidade de 62
litros. A coleta de ração do container para a grade da caixa é realizada com
auxílio de uma concha também de plástico.
2. ÁGUA
a) Deve ser filtrada ou autoclavada, conforme padrão de potabilidade.
b) Deve ocorrer a inspeção diária dos bicos e vazamentos.
c) Os bebedouros são limpos e esterilizados conforme POP n°05.
OBS 1: O abastecimento de ração e água é realizado todos os dias;
OBS 2: Caso o protocolo de pesquisa necessite de controle de ração e/ou água, o
pesquisador deve preencher a observação na etiqueta de identificação
informando a quantidade e frequência, além de informar o responsável técnico.
REFERÊNCIAS:
Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011/MS

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Abril/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

POP
Nº 04

Versão no 001

Próxima
Revisão

DENSIDADE DE ANIMAIS POR CAIXA
OBJETIVO: Evitar a alta densidade de animais em uma caixa
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. A alta densidade de animas em uma caixa pode causar agressividade e
barbeamento.
2. A troca de animais indiscriminada, após a quarentena, pode causar disruptura
social, por isso, deve-se evitar ao máximo a troca de animais de caixa.
3. A densidade máxima de animais por caixa seguirá os seguintes parâmetros
Espécie
Peso (g) Área/Animal Altura
Observações
(cm²)
(cm²)
<10
38,7
12,7
Animais maiores
Camundongos
podem necessitar
10 a 15
51,6
12,7
de maior espaço
15 a 25
77,4
12,7
para adequado
<25
>96,7
12,7
desenvolvimento
<100
109,6
17,8
Ratos
100 a 200
148,35
17,8
200 a 300
300 a 400
400 a 500
>500

187,05
258,0
387,0
≥451,5

17,8
17,8
17,8
17,8

REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa 15, de 16 de dezembro de 2013 - CONCEA

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Abril/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 05

Versão no 001

LIMPEZA DA SALA DOS ANIMAIS
OBJETIVO: Estabelecer normas para garantir a limpeza da sala dos animais.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI): óculos de
proteção, máscara cirúrgica, luva de látex, jaleco de manga longa e touca, sem
prejuízo de outros, a depender das recomendações da Comissão Interna de
Biossegurança da UNOESC; que poderão vir a ser estabelecidas.
2. A limpeza deve ser realizada com cuidado, evitando ruídos, odores, exposição
a produtos químicos e procedimentos que possam estressar os animais. Nos
casos em que se aplicam, as recomendações especiais e específicas ao pessoal
de limpeza deverão ser fornecidas pelo responsável técnico do biotério.
3. Limpeza do piso:
a) Deve ser realizada semanalmente. Entretanto, durante a troca de ração e
maravalha, limpar os resíduos que podem ficar espalhados no chão.
b) Modo: uso do Virkon a 1% com auxílio de rodo e pano reservado para
essa finalidade. Começar no fundo, indo em direção à entrada.
4. Estantes:
a) Mensalmente.
b) Modo: uso do Virkon a 1%. Limpar com auxílio de um pano reservado
para essa finalidade.
5. Bancada auxiliar para experimentos:
a) Deve ser descontaminada com álcool 70% no início e no final de cada
uso.
6. Paredes:
a) Deve ser realizada a cada 3 meses.
b) Modo: uso de Virkon a 1% com auxílio de rodo e pano reservado para
essa finalidade.
7. Caixas e grades:
a) Realizar a troca de caixas a cada 2 dias.
b) Retirar a maravalha com pá apropriada e depositar em saco plástico
conforme POP n°07.
c) Deverão ser lavadas com detergente neutro, enxaguadas e colocadas para
secar.
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d) Antes de ser utilizadas novamente, borrifar Virkon a 1%, aguardar 10
minutos e limpar passando um papel toalha ou um pano úmido (remover
qualquer depósito branco, secar com um papel toalha).
8. Bebedouros
a) Realizar a limpeza dos bebedouros diariamente, com detergente neutro e
uma escova própria com cerdas de plástico duras. Enxaguar bem antes de
repor a água.
b) Uma vez por semana também deverão ser autoclavados.
9. O controle desses processos é de responsabilidade do responsável técnico e
dos técnicos do Biotério.
OBS: quando não há animais em experimento no biotério, ou pelo menos uma
vez ao ano, é realizada uma limpeza com água corrente, detergente e
hipoclorito de sódio a 5% na parede, piso, teto e estantes, friccionando-se com
o auxílio de uma vassoura, escova, detergente e água. Após, é friccionado
com solução de hipoclorito de sódio a 5%, deixando agir por 10 minutos. Ao
final deve-se enxaguar com água corrente para retirar todos os resíduos.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo

Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data
da
Junho/2018

Elaboração:

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 06

Versão no 001

TROCA DAS CAIXAS DOS ANIMAIS
OBJETIVO: Garantir que a troca dos animais de caixa gere o mínimo estresse e
também a higienização correta, evitando a formação de amônia.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI): óculos
de proteção, máscara cirúrgica, luva de látex, jaleco de manga longa e touca,
sem prejuízo de outros, conforme a depender das recomendações do Manual
de Biossegurança da UNOESC;
2. A troca das caixas deve ser realizada a cada 2 dias.
3. Transportar as caixas limpas da sala de higienização para a sala de animais.
4. Retirar o bebedouro da grade.
5. Retirar a caixa suja a ser trocada e colocá-la na bancada auxiliar.
6. Retirar a grade da caixa suja e apoiar na limpa.
7. Transferir os animais de acordo com as técnicas específicas de pega e manejo
para a caixa limpa, manuseando-os individualmente.
8. Observar os animais durante o manuseio, verificando se apresentam algum
sinal clínico ou qualquer alteração física ou comportamental, e em caso
positivo, informar imediatamente ao responsável técnico.
9. Fechar a caixa limpa utilizando a mesma grade reposicionando-a no local de
onde foi retirada da estante.
10. Repor o bebedouro já limpo na caixa.
11. Repetir o protocolo com todas as caixas existentes na sala.
12. Transportar as caixas sujas para a sala de higienização.
13. Realizar a higienização conforme POP n° 05.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Junho/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 07

Versão no 001

CONTROLE DE LUZ, TEMPERATURA E UMIDADE
OBJETIVO: Garantir o bem-estar dos animais, tornando os experimentos mais
fidedignos
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. Controle de Luz: com auxílio de um temporizador na sala dos animais,
controlamos o ciclo claro/escuro que normalmente é 12/12 horas, salvo os
casos em que os respectivos projetos determinem ciclo diferente.
2. Controle de temperatura: controlada regularmente para que se mantenha
entre 20-24°C, com o auxílio de exaustores e/ou ar condicionado, que nunca
devem ser desligados e com os filtros limpos semestralmente. É verificada
a temperatura da sala através de um controlador de temperatura.
3. Controle de umidade: controlada regularmente para que se mantenha entre
40% a 50% de umidade. É verificada através de um controlador de umidade.
4. Uma vez ao dia, o responsável técnico registra a temperatura e umidade que
a sala dos animais se encontra, registrando também se ocorreu alguma
intervenção para regulação dos mesmos. Esse registro é realizado em um
documento que se encontra dentro da sala dos animais. Deve-se,
aleatoriamente, monitorar em determinados intervalos de tempo a
temperatura dentro das caixas, informando-as, em caso de alterações
significativas, aos pesquisadores responsáveis.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Agosto/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DOS
ANIMAIS
Data
Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 08

Versão no 001

RETIRADA DOS ANIMAIS PARA EXPERIMENTAÇÃO
OBJETIVO: Realizar experimentos e/ou procedimentos necessários em cada projeto,
garantindo o bem-estar animal.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. RETIRADA DOS ANIMAIS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS:
a) É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual
(EPI): óculos de proteção, máscara cirúrgica, luva de látex,
jaleco de manga longa e touca, sem prejuízo de outros, conforme
a depender das recomendações do Manual de Biossegurança da
UNOESC;
b) A caixa deve ser retirada da sala de manutenção, uma de cada
vez, a fim de realizar o protocolo estabelecido e aprovado pelo
CEUA.
c) Após a realização do(s) procedimento(s), devolver a caixa para
a sala de manutenção.
d) Conferir se os animais têm ração e água suficientes, observandose as recomendações dos protocolos experimentais.
e) Retirar a próxima caixa para o procedimento, caso seja
necessário, e assim por diante.

2. RETIRADA DOS ANIMAIS PARA REALIZAÇÃO DE
EUTANÁSIA:
a) É indispensável o uso de EPI – conforme o item anterior.
b) Retirar as caixas para o processamento da eutanásia.
c) Levar as caixas contendo os animais para o laboratório
localizado no segundo andar.
d) Uma vez retirado o animal para este fim, não deve voltar para a
sala de manutenção.
e) No caso de realizar a eutanásia de apenas um animal da caixa,
retirar apenas ele e colocar em outra caixa para poder transitar até o
laboratório localizado no segundo andar.
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f)
Realizar o descarte das carcaças conforme o POP n°10.
g) Realizar a higienização das caixas e bebedouros conforme o POP
n° 05.





Só será permitida a retirada dos animais para a experimentação após o
período de quarentena (POP n° 02);
Antes de realizar a retirada dos animais, o responsável pela pesquisa
deverá informar ao responsável técnico do biotério o dia que irá iniciar
o experimento e quantos animais serão utilizados, com preenchimento
de formulário específico (dúvidas procurar o responsável técnico).
Somente pessoas envolvidas diretamente com a pesquisa poderão
realizar a retirada dos animais, ou as autorizadas pelos respectivos
pesquisadores/professores responsáveis.

Data da Elaboração:
Elaborado por: Aline Pertile Remor e Júlia Lenzi
Brollo
Agosto/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Data
Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 09

Versão no 001

TRANSPORTE DOS ANIMAIS DA SALA DOS ANIMAIS ATÉ A SALA DE
PROCEDIMENTOS
OBJETIVO: Evitar acidentes no transporte dos animais
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores,
colaboradores
e
acadêmicos.

1. No transporte de uma sala para outra, deve-se retirar os bebedouros,
para não vazar água nas caixas.
2. Evitar trepidações com a caixa e assegurar que essas estejam bem
fechadas para que não ocorram fugas.
3. Segurar a caixa firmemente entre os braços.
4. Carregar somente uma caixa por vez, para evitar quedas.
5. Nenhum animal poderá ser retirado do prédio sem aviso prévio ao
responsável técnico.
6. É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI):
óculos de proteção, máscara cirúrgica, luva de látex, jaleco de manga
longa e touca, sem prejuízo de outros, conforme a depender das
recomendações do Manual de Biossegurança da UNOESC.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Abril/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 10

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

DESCARTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS
OBJETIVO: Descarte correto de materiais contendo risco biológico
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. DESCARTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS NÃO CONTAMINADOS:
a) Recolher para a sala de higienização os materiais gerados nas salas de
manutenção e experimentação animal.
b) Na sala de higienização, retirar os resíduos de maravalha, urina e fezes das
caixas dos animais, com auxílio de uma espátula.
c) Depositar os resíduos em sacos brancos identificados com o símbolo de risco
biológico.
d) Lacrar os sacos.
e) Identificar os sacos com as informações pertinentes.
f) Encaminhar os sacos com os resíduos biológicos até a lixeira de lixo hospitalar.
g) Empresa terceirizada fará a coleta.
2. DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS NÃO CONTAMINADOS:
a) Depositar as carcaças de animais em sacos brancos identificados com o símbolo
de risco biológico.
b) Lacrar os sacos.
c) Identificar os sacos com as seguintes informações: gerador, data e observações
pertinentes.
d) Acondicionar os sacos no freezer.
e) O auxiliar técnico fica responsável pela retirada dos sacos do freezer nos dias
de coleta pela empresa terceirizada.
3. DESCARTE
DE
CONTAMINADAS:

MATERIAIS

BIOLÓGICOS

E

CARCAÇAS

a) Após eutanásia dos animais contaminados, embalar as carcaças em saco
apropriado para autoclavação, juntamente com os materiais biológicos
contaminados (maravalha, por exemplo).
b) Introduzir as embalagens com materiais e carcaças contaminadas na autoclave.
c) Após autoclavação, retirar o material autoclavado.
d) Acondicionar os sacos de carcaças no freezer.
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e) O auxiliar técnico fica responsável pela retirada dos sacos do freezer nos dias
de coleta pela empresa terceirizada.
f) Materiais contaminados como, bebedouros, caixas e grades também devem ser
limpos, desinfetados e autoclavados.
4. É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI): óculos de
proteção, máscara cirúrgica, luva de látex, jaleco de manga longa e touca, sem
prejuízo de outros, conforme a depender das recomendações do Manual de
Biossegurança da UNOESC.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Abril/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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ANIMAIS

POP
Nº 11

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

ACIDENTE NO BIOTÉRIO E SALA/LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO
OBJETIVO: Assegurar que se houver algum acidente no biotério, sejam realizados os
procedimentos recomendados pela Comissão Interna de Biossegurança e CIPA.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Qualquer acidente que ocorra nas dependências do biotério e salas/laboratórios de
experimentação, deve-se adotar os procedimentos de acordo com o fluxograma
estabelecido pela Comissão Interna de Biossegurança de acordo com o Anexo A Portaria 149/UNOESC-R/2012, disponível nesse caderno e afixado nos murais desse
prédio.
2. Todos os laboratórios contam com um fluxograma exposto, para facilitar que o
usuário adote o procedimento correto, no momento do acidente.
3. Treinamentos e orientações serão realizados de acorco com as orientações da
Comissão Interna de Biossegurança e da CIPA.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Abril/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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FARMACOLOGIA

POP
Nº 12

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO VÓRTEX
OBJETIVO: Padronização da utilização do Vórtex, para a homogeneização de
diferentes amostras, permitindo qualidade nas diluições/homogeneizações realizadas.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Verifique se o equipamento está ligado na tomada;
2. Se desejar agitação contínua, pressione o botão verde para cima
(CONTÍNUO);
3. Se desejar agitação pulsada, pressione o botão verde para baixo
(AUTOMÁTICO);
4. Apenas depois de efetuar a seleção do modo, gire o botão de
velocidade até o ponto desejado;
5. Após o uso, gire o botão até a posição “desligado”;
6. Pressione o botão verde para o modo automático;
7. Desligue da tomada;
8. Limpe o equipamento com papel toalha. Caso tenha utilizado alguma
substância tóxica e houve derramamento da mesma no equipamento,
limpe-o de forma a garantir neutralização do reagente;
9. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 13

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO AGITADOR MAGNÉTICO
OBJETIVO: Padronização da utilização do Agitador Magnético, para agitar e aquecer
soluções por meio de uma pequena barra magnética movida por um campo magnético
rotativo.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Verifique se o equipamento está ligado na tomada e, se a chapa do
equipamento está fria (caso esteja quente e não necessite de temperatura
elevada, espere esfriar para utilizar);
2. Coloque o recipiente com a solução que deseja homogeneizar sobre a
chapa;
3. Mergulhe neste recipiente a barra magnética (peixinho) de acordo com o
tamanho do recipiente e a densidade da solução;
4. Se possível, tampe o bocal do recipiente para evitar respingos (com
parafilme);
5. Gire o botão direito até atingir a velocidade desejada (ficará acesa a luz
verde enquanto o equipamento estiver ligado);
6. Se necessário aumento de temperatura, gire o botão esquerdo, uma luz
vermelha irá acender indicando que a chapa de metal está aquecendo.
(OBS: verifique no seu protocolo se há necessidade de aumento de
temperatura, pois algumas soluções não podem ser aquecidas);
7. Após o uso, gire o botão esquerdo até a posição “desligado”;
8. Gire o botão direito até a posição “desligado”;
9. Aguarde a superfície de metal esfriar completamente;
10. Limpe o equipamento com papel toalha e verifique se não ficaram
manchas ou sujidades no equipamento;
11. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 14

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA CENTRÍFUGA DE BANCADA
- FORCE
OBJETIVO: Padronização para utilização da Centrífuga de Bancada (Force) para a
separação de elementos com precisão e rapidez.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Verifiqe a voltagem 120V ou 220V indicada na centrífuga;
2. Verifique a voltagem da rede ou do transformador se está de acordo com
a voltagem do equipamento;
3. Conecte a tomada da centrífuga ao transformador;
4. Ligue o transformador na tomada de energia elétrica;
5. Ligue a centrífuga no disjuntor que está localizado na parte de trás;
6. Abra a tampa e coloque os tubos no rotor (lembre-se de manter o
equilíbrio entre os tubos opostos);
7. Feche a tampa;
8. Selecione o tempo (MINUTES);
9. Selecione o modo (MODE RPM ou g);
10. Ajuste a velocidade (RPM) ou a força g desejada;
11. Pressione o botão START (verde);
12. Caso desejar interromper o processo, pressione o botão STOP
(vermelho);
13. Ao finalizar a centrifugação, aguarde a centrífuga apitar (BIP
prolongado) e liberar a tampa;
14. Abra a tampa e retire com cuidado as suas amostras;
15. Feche a tampa;
16. No final do dia, lembrar de desligar o disjuntor da centrífuga;
17. Limpe o equipamento com papel toalha e verifique se não ficou
manchas/resíduos no equipamento;
18. Anotar o uso do equipamento na ficha de controle.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 15

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO PHMETRO
OBJETIVO: Padronização da utilização do pHmetro para indicação do nível de
acidez, neutralidade ou alcalinidade de amostras.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Conecte o aparelho na tomada;
2. Pressione o botão Liga (geral);
3. Para calibrar (a calibração deve ser feita sempre no primeiro uso do
dia):
a) Pressione a tecla C (MED);
b) Pressione novamente a tecla C (cal);
c) Lave o eletrodo com água destilada;
d) Seque com papel macio sem encostar no eletrodo;
e) Inserir o eletrodo no tampão pH 7.00 e pressione a tecla C (OK);
f) Após o término desse processo, o equipamento solicitará a
lavagem do eletrodo com água destilada;
g) Insira o eletrodo no tampão pH 4.00 e pressione a tecla C (OK);
h) Após o término da calibração o equipamento mostrará uma
mensagem que a calibração ocorreu com sucesso;
i) Lave e seque novamente o eletrodo.
4. Para medição do pH:
a) Pressione a tecla C (MED);
b) Insira o eletrodo na amostra;
c) Automaticamente aparecerá o valor do pH e temperatura;
d) Espere a estabilização do pH pelo equipamento.
5. Após o uso, lavar o eletrodo com água destilada e secar com papel
macio sem encostar no eletrodo;
6. Devolva-o para a solução de descanso de cloreto de potássio;
7. Pressione a tecla B (repouso);
8. Aparecerá a tela “Stand Bye”;
9. Limpe o equipamento com papel toalha. Caso tenha utilizado alguma
substância tóxica e houver derramamento da mesma no equipamento,
limpe-o de forma que haja neutralização do reagente;
10. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
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Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 16

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO ESPECTROFOTÔMETRO
OBJETIVO: Padronização da utilização do Espectrofotômetro para medir e comparar
a quantidade de luz absorvida por uma determinada solução.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Para o uso do equipamento é necessário um treinamento com o
professor responsável;
2. Para agendamento da realização do treinamento, dirija-se ao técnico
responsável.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Data Emissão

Próxima Revisão

POP
Nº 17

Versão
001

no

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA MICROCENTRÍFUGA PARA
EPPENDORF
OBJETIVO: Padronização para utilização da Microcentrífuga de Eppendorf para a
separação de elementos com precisão e rapidez.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Verifique se a centrífuga está ligada na tomada;
2. Ligue a centrífuga no disjuntor que está localizado na parte de trás;
3. Se a mesma já estiver ligada e a tampa fechada, pressione o botão
OPEN (VERDE);
4. Coloque os eppendorfs fechados no rotor (LEMBRE DE MANTER
O EQUILÍBRIO ENTRE OS EPPENDORFS OPOSTOS);
5. Feche primeiramente a tampa interna e depois a tampa externa;
6. Para seleção do tempo desejado:
7. Localize a seta TIME e os botões ꜛ e ꜜ e estabeleça o tempo desejado;
8. Para seleção da rotação:
9. Localize a seta SPEED e os botões ꜛ e ꜜ e estabeleça a rotação
desejada (lembrando que se deve multiplicar por 100 o número do
visor);
10. Pressione o botão START/STOP (vermelho) para ligar;
11. Ao finalizar o processo de centrifugação, aguarde até o visor da
velocidade zerar e a centrífuga parar automaticamente;
12. A tampa será destravada e aberta automaticamente;
13. Retirar as amostras;
14. Limpe o equipamento com papel toalha e verifique se não ficou
manchas/resíduos no equipamento;
15. Deligue a centrífuga no botão geral;
16. Limpe o equipamento com papel toalha. Caso tenha utilizado alguma
substância tóxica e houve derramamento da mesma no equipamento,
limpe-o de forma que haja neutralização do reagente;
17. Anotar o uso do equipamento na ficha de controle.
OBS: Para “Spin” siga os itens 1 a 5 e em seguida mantenha pressionado
o botão SHORT SPIN (amarelo) pelo tempo desejado.
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Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Data Emissão

Próxima Revisão

POP
Nº 18

Versão
no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO BANHO SECO PARA
EPPENDORF
OBJETIVO: Padronização da utilização do Banho Seco para manter a temperatura
adequada para diversas amostras utilizadas em laboratório.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifique se o banho seco está ligado na tomada;
Ligue no disjuntor que está localizado na parte de trás;
Coloque os eppendorfs no compartimento específico;
Feche a tampa;
Para seleção do tempo desejado:
Localize a seta TIME e os botões ꜛ e ꜜ e estabeleça o tempo desejado;
Para seleção da temperatura:
Localize a seta TEMP e os botões ꜛ e ꜜ e estabeleça a temperatura
desejada;
9. Pressione o botão R/S para acionar a programação estabelecida;
10. Ao finalizar o processo, abra a tampa e retire os eppendorfs;
11. Deligue o banho seco no botão geral;
12. Limpe o equipamento com papel toalha e verifique se não ficou
manchas/resíduos no equipamento;
13. Anotar o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Data Emissão

Próxima Revisão

POP
Nº 19

Versão no
001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO CHOPPER
OBJETIVO: Padronização da utilização do Chopper para cortes de tecidos de animais
com precisão (micrometro).
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Verifique se o equipamento está ligado na tomada;
2. Retire a capa protetora do equipamento;
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3. Retirar a proteção da lâmina com a chave sextavada armazenada na caixa
ao lado do equipamento;
4. Encaixe a lâmina de barbear armazenada na caixa ao lado do
equipamento, no local específico;
5. Coloque novamente a proteção;
6. Coloque o disco na Table Release do equipamento;
7. Abaixe o braço já com a lâmina para alinhar com o corte;
8. Pressione a porca com a chave sextavada para que a lâmina fique presa;
9. Selecione a medida desejada da fatia (sempre em micrômetro);
10. Table
11. Posicione o órgão em cima do disco;
12. Não mexer na velocidade e força da lâmina (verificar OBS);
13. Pressione o botão ( І );
14. Pressione o botão Reset;
15. O equipamento irá cortar o órgão;
16. Após o término, caso o braço da lâmina esteja abaixado, levante-o com a
roldana lateral (cuidar para evitar se cortar);
17. Retire a proteção da lâmina com a chave sextavada;
18. Retirar a lâmina e armazená-la na caixa ao lado do equipamento;
19. Recoloque a proteção da lâmina com a chave sextavada;
20. Pressione o botão ( o );
21. Retire o equipamento da tomada;
22. Coloque a capa protetora do equipamento;
23. Limpe o equipamento com papel toalha. Caso tenha utilizado alguma
substância tóxica e houve derramamento da mesma no equipamento,
limpe-o de forma que haja neutralização do reagente;
24. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.
OBS: A velocidade e a força da lâmina já estão reguladas conforme
necessidade, caso precise modifica-las, conversar com o professor
responsável pelo laboratório antes.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 20

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO BANHO MARIA (BM-01)
OBJETIVO: Padronização para uso do Banho Maria utilizado para aquecer
substâncias líquidas e sólidas que não podem ser expostas diretamente no fogo e que
precisam ser aquecidas lenta e uniformemente.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conecte o equipamento na tomada;
Preencha de água pelo menos até a cobertura total da resistência;
Ligar (geral);
Programe a temperatura desejada com auxílio das teclas ao lado do visor
“Temp. no banho (°C)”;
Espere atingir a temperatura desejada;
Está apto para uso;
Após utilizado, desligue-o (geral) e retire toda a água;
Para limpeza, borrife álcool 70% e secar com papel toalha;
Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 21

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO AGITADOR DE PLACAS
OBJETIVO: Padronização da utilização do Agitador de Placas para agitar, misturar
e homogeneizar líquidos.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.
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1. Verifique a voltagem do equipamento.
2. Verifique se o transformador está de acordo com a voltagem do
equipamento.
3. Conecte a tomada do agitador de placas ao transformador;
4. Ligue o transformador na tomada;
5. Ligue o agitador de placas no disjuntor que está localizado na lateral do
equipamento, que acionará uma luz verde na parte frontal;
6. Acople a placa no espaço específico;
7. Ajuste o tempo desejado no botão “Timer” (prata);
8. Ajuste a velocidade de agitação no botão “Speed” (branco);
9. Após o término, regule os botões de tempo e velocidade de agitação para
o mínimo e desligue o equipamento;
10. No final do dia, lembrar de desligar o disjuntor;
11. Limpe o equipamento com papel toalha e verifique se não ficou
manchas/resíduos no equipamento;
12. Anotar o uso do equipamento na ficha de controle.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- LABORATÓRIO DE
BIOLOGIA MOLECULAR

POP
Nº 22

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO AGITADOR MAGNÉTICO
OBJETIVO: Padronização da utilização do Agitador Magnético para agitar soluções
por meio de uma pequena barra magnética movida por um campo magnético rotativo.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.
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1. Verifique se a chapa do equipamento está quente e se está ligada na
tomada;
2. Coloque o recipiente com a solução que deseja homogeneizar sobre a
chapa;
3. Mergulhe neste recipiente a barra magnética (peixinho) de acordo com o
tamanho do recipiente e densidade da solução;
4. Se possível, tampe o bucal do recipiente para evitar respingos;
5. Gire o botão direito até atingir a velocidade desejada (ficará acesa a luz
verde enquanto o equipamento estiver ligado);
6. Se necessário aumento de temperatura, gire o botão esquerdo, uma luz
vermelha irá acender indicando que a chapa de metal está esquentando;
OBS: verifique no seu protocolo se há necessidade de aumento de
temperatura, pois algumas soluções não podem ser aquecidas;
7. Após o uso, gire o botão esquerdo até a posição desligado;
8. Gire o botão direito até a posição desligado;
9. Aguarde a superfície de metal esfriar completamente;
10. Limpe o equipamento com papel toalha e verifique se não ficou manchas
no equipamento;
11. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POPLABORATÓRIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR

POP
Nº 23

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA NO TERMOCICLADOR BIOCYCLER
OBJETIVO: Informar ao usuário quais os procedimentos para configurar programas
no termociclador.
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SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Ao ligar o equipamento, mova o cursor até a palavra ENTER e pressione
o botão (ENTER);
2. Digite o nome do programa movendo o cursor para as letras desejadas
(pressione ENTER ao chegar na letra);
3. Mova o cursor até o símbolo “#” e pressione ENTER;
4. Selecione o modo de controle de temperatura movendo o curso para uma
das opções e pressione ENTER;
a) Bloco: temperatura será controlada pela temperatura do bloco;
b) Sim-tube: temperatura será controlada pela temperatura do tubo;
5. PARTE 1:
a) Mova o cursor para HOLD e pressione ENTER;
b) Digite “9 4 0” e pressione ENTER: isto definirá a temperatura inicial de
94°C;
c) Digite o tempo de “2” minutos;
d) Pressione o ENTER duas vezes;
6. PARTE 2:
a) Mova o cursor para CYCLE e pressione ENTER;
b) Digite 3 para o número de passos desta parte e pressione ENTER;
I- Temperatura 1: digite a temperatura inicial de melting (9 4 0 para
94°C, por exemplo) e pressione ENTER;
II- Tempo 1: digite os minutos (“0” para entrar nos segundos) e
ENTER, depois os segundos (“3 0” para 30 segundos, por exemplo)
e pressione ENTER;
III- Opção passo 1: “NO” e pressione ENTER;
IV- Temperatura 2: digite a temperatura de anelamento (5 5 0 para
55 °C, por exe mplo) e pressione ENTER;
V- Tempo 2: digite os minutos (“0” para entrar nos segundos ou “1”
para um minuto) e pressione ENTER, depois os segundos (“3 0”
para 30 segundos) e pressione ENTER;
VI- Opção passo 2: “NO” e pressione ENTER
VII- Temperatura 3: digite a temperatura de extensão (7 2 0 para
72°C) e pressione ENTER;
VIII- Tempo 2: digite os minutos (“0” para entrar nos segundos ou
“1” para um minuto) e pressione ENTER, depois os segundos (“3
0” para 30 segundos) e pressione ENTER;
IX- Opção passo 3: “NO” e pressione ENTER;
c) Total de ciclos da PARTE 2: “3 0” para 30 ciclos e pressione ENTER;
7. PARTE 3:
a) Mova o cursor para HOLD e pressione ENTER;
b) Digite “7 2 0” e pressione ENTER: isto definirá a temperatura inicial de
72°C;
c) Digite o tempo de “2” minutos;
d) Pressione o ENTER;
8. PARTE 4:
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a) Mova o cursor para HOLD e pressione ENTER;
b) Digite “1 4 0” e pressione ENTER: isto definirá a temperatura inicial de
14°C;
c) Digite o tempo de “9 9” e pressione ENTER;
d) Digite o tempo de “5 9” e pressione ENTER;
9. PARTE 5:
a) Cursor deve ficar no END e pressione ENTER;
b) Cursor deve ficar no YES e pressione ENTER para salvar o programa;
10. O programa será salvo e aparecerá o menu principal novamente.
OBS: os valores sublinhados deverão ser alterados conforme seu protocolo.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POPLABORATÓRIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR

POP
Nº 24

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

SELEÇÃO DE PROGRAMA NO TERMOCICLADOR BIOCYCLER
OBJETIVO: Informar ao usuário quais os procedimentos para selecionar programas
no termociclador.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. No menu inicial mova o cursor para RUN e pressione ENTER;
2. Selecione o programa desejado movendo o cursor para o nome do programa
e pressione ENTER;
3. Aparecerá uma pergunta: “Use heated lid?”, selecione YES e pressione
ENTER;
4. Aparecerá a temperatura da tampa e o programa irá iniciar quando a
temperatura da tampa chegar em 30°C.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POPLABORATÓRIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR

POP
Nº 25

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA NO TERMOCICLADOR ANALÍTICA
OBJETIVO: Informar ao usuário quais os procedimentos para configurar programas
no termociclador.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Ao ligar o equipamento pressione o botão (VERMELHO) na palavra
“program”;
2. Pressione o botão (VERMELHO) em ** New Program **;
3. Pressione o botão (VERMELHO) para editar o nome do programa;
4. Pressione o botão (VERMELHO);
5. Pressione o botão com a seta para baixo, até a seção “Heated lid” e
pressione o botão (VERMELHO);
6. Digite a temperatura da tampa desejada (0000-0105) e pressione o botão
(VERMELHO);
7. Pressione o botão com a seta para baixo, até a seção “Preheated lid” e
pressione o botão (VERMELHO) e selecione ON/OFF através das setas
para cima e para baixo, em seguida pressione o botão (VERMELHO);
8. Pressione o botão para baixo duas vezes até a seção “In denat” e pressione
o botão (VERMELHO);
9. Digite a temperatu“9 4 0” para 94°C) e pressione o botão (VERMELHO);
10. Digite o tempo (“0 0 0 5 0” para 5 minutos) e pressione o botão
(VERMELHO);
11. Pressione o botão para baixo duas vezes até ficar piscando os traços no
visor e pressione o botão (VERMELHO) para inserir o LOOP;
12. Digite o número de ciclos (“3 0” para 30 ciclos) e pressione o botão
(VERMELHO);
13. Pressione o botão para baixo e pressione o botão (VERMELHO) para
inserir a temperatura de desnaturação (seq) (“0 0 9 4” para 94°C);
14. Pressione o botão (VERMELHO) para o tempo de desnaturação (“0 0 0 0
5” para 5 minutos) e pressione o botão (VERMELHO);
15. Pressione o botão ponto (.) para inserir mais um seguimento do ciclo;
16. Inserir a temperatura de anelamento (seg) (“0 0 5 5” para 55°C) e pressione
o botão (VERMELHO);
17. Pressione o botão ponto (.) até aparecer a letra “m”, então digite o tempo
de anelamento (“0 0 3 0” para o tempo de 00m30 ou 30 segundos, e
pressione o botão (VERMELHO);
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18. P*ressione o botão ponto (.) para inserir mais um segmento do ciclo;
19. Inserir a temperatura de extensão (seg) (“0 0 7 2” para 72°C) e pressione o
botão (VERMELHO);
20. Pressione o botão ponto (.) até aparecer a letra “m”, então digite o tempo
de anelamento (“0 0 3 0” para o tempo de 00m30 ou 30 segundos) ou
pressione o botão ponto (.) até aparecer a letra “h”, então digite o tempo de
anelamento (“0 0 0 1” para o tempo de 1m00 ou 1 minuto), e pressione o
botão (VERMELHO) duas vezes;
21. Pressione o botão para baixo até a seção “Fin extn” e pressione o botão
(VERMELHO) para inserir a temperatura final de extensão (“ 0 0 7 2”
para 72°C e pressione o botão (VERMELHO);
22. Pressione o botão (VERMELHO) e deixe o tempo em 5 minutos;
23. Pressione o botão para baixo até a seção “Fin Hold”, pressione o botão
(VERMELHO) e digite (“0 0 0 4” para 4°C)
24. Pressione agora o botão com o círculo e o triangulo para baixo (botão mais
à esquerda) para salvar o programa, em seguida pressione o botão
(VERMELHO).

OBS: os valores sublinhados deverão ser alterados conforme seu protocolo.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POPLABORATÓRIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR

POP
Nº 26

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

SELEÇÃO DE PROGRAMA NO TERMOCICLADOR ANALÍTICA
OBJETIVO: Informar ao usuário quais os procedimentos para selecionar programas
no termociclador.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. No menu inicial mova o cursor para “Programs” e pressione o botão
(VERMELHO);
2. Mova o cursor para a seta para baixo até o programa desejado e pressione
o botão (VERMELHO);
3. Visualize o programa movendo o cursor até “View Program” e pressione o
botão (VERMELHO);
4. Para retornar aperto o botão com o círculo e o triangulo;
5. E para rodar o programa, pressione o botão (VERMELHO) sobre “Run
Program”;
6. Pressione novamente o botão (VERMELHO) e o programa terá início.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- LABORATÓRIO DE
BIOLOGIA MOLECULAR

POP
Nº 27

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA CENTRÍFUGA
REFRIGERADA
OBJETIVO: Padronização do uso da Centrífuga Refrigerada de Alta Precisão para
diversos tipos de rotores e tubos, multi função, alta rotação para microtubos, assim
como baixa rotação com tubos de grande capacidade.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifique se a centrífuga está ligada na tomada;
Ligue a centrífuga no disjuntor que está localizado na parte de trás;
Se a mesma já estiver ligada e a tampa fechada, pressione o botão COVER;
Efetue a troca do rotor para o desejado:
Com auxílio da chave vermelha retire o pino central;
Remova o rotor puxando para cima (cuidado para não deslocar o eixo
central);
7. Insira o novo rotor com cuidado;
8. Com auxílio da chave, recoloque o pino e certifique-se de que o mesmo
está fixo (não force o pino);
9. Anote o número do rotor colocado para posterior configuração no visor da
centrífuga;
10. Coloque os tubos no rotor (LEMBRE DE MANTER O EQUILÍBRIO
ENTRE OS TUBOS OPOSTOS);
11. Feche a tampa;
12. Para seleção do programa:
13. Pressione um número;
14. Enquanto aparecer um ponto ao lado do número, selecione o número do
programa desejado pressionando a seta para cima;
15. Aguarde aproximadamente 5 segundos até o ponto desaparecer;
16. Repita o procedimento com a rotação, tempo e temperatura desejadas;
17. Pressione o botão START;
18. Observe se a centrífuga não acusa erro;
19. Ao finalizar o processo de centrifugação, aguarde até o visor da velocidade
zerar e a centrífuga apitar (5 bips);
20. Pressione o botão COVER;
21. Abra a tampa e retire as amostras;
22. Feche a tampa para manter a temperatura da centrífuga;
23. Anotar o uso do equipamento na ficha de controle.
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24. Após utilização, caso não necessitar mais de temperatura controlada,
desligar a centrífuga e fazer a limpeza. Verificar se não ficou resíduos de
amostras.
25. Deixar a tampa aberta (tanto a externa, quando a do rotor) para secar e
evitar o desgaste pela humidade.
OBS: ao final do dia, desligar a centrífuga no disjuntor atrás e deixar
com a tampa aberta para secar.
OBS 2: Sempre que a tampa for aberta, a temperatura será perdida.
Desta forma, durante o uso, deixar sempre fechada. A limpeza e a
abertura deverão ser realizadas ao final da utilização.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- LABORATÓRIO
DE BIOLOGIA MOLECULAR
Data
Emissão

POP
Nº 28

Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAÇÃO DA CENTRÍFUGA
REFRIGERADA
OBJETIVO: Padronização da programação da Centrífuga Refrigerada de Alta
Precisão para diversos tipos de rotores e tubos, multi função, alta rotação para
microtubos, assim como baixa rotação com tubos de grande capacidade.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Escolha um número de programa que esteja com todos os campos do visor
zerados (0 RPM 0.00 M/S 0 C)
2. Espere o ponto ao lado do número sumir;
3. Pressione o botão PROG/MEMO;
4. Pressione a seta AMARELA;
5. Selecione o rotor (observe o número do rotor que você irá utilizar na tampa,
ou na parte superior), pressionando o botão de número 6+ (para subir a
numeração) ou 4- (para descer);
6. Pressione a seta AMARELA;
7. Programe a velocidade (SPEED): 6+ ou 48. Pressione a seta AMARELA;
9. Programe (rfc): +6 ou 4- (deixar padrão);
10. Pressione a seta AMARELA;
11. Selecione o tempo em minutos (ELAPS): 6+ ou 4-;
12. Pressione a seta AMARELA;
13. Programe o tempo em segundos (_ _ SEC): 6+ ou 4-;
14. Pressione a seta AMARELA;
15. Programe a aceleração (ACCEL): 6+ ou 4-: padrão 0;
16. Pressione a seta AMARELA;
17. Programe a desaceleração (DECCEL): 6+ ou 4-: padrão 0;
18. Pressione a seta AMARELA;
19. Programe o início da contagem do tempo (6+ ou 4-: Begin Start On (o
tempo contará a partir do início da centrifugação) ou Begin Speed Up (o
tempo contará a partir do momento que atingir a velocidade máxima);
20. Verifique os parâmetros setados pressionando a seta AMARELA;
21. Para confirmar pressione o botão PROG/MEMO;
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
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Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- LABORATÓRIO DE
BIOLOGIA MOLECULAR

POP
Nº 29

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO AGITADOR DE KLINE
OBJETIVO: Padronização da utilização do Agitador de Kline que proporciona o
controle de agitação, de alta precisão e grande estabilidade.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Ligue o equipamento na tomada;
2. Ligue a chave geral situada na parte traseira do equipamento;
3. Carregue o equipamento colocando o recipiente a ser agitado na
plataforma;
4. Programe no Timer o tempo desejado para agitação;
5. Ligue o motor de agitação pressionando a tecla ON;
6. Ajuste a velocidade da mesa de agitação conforme a necessidade do teste
a ser executado;
7. Após o ciclo de teste, o timer dispara um alarme para indicar o fim da
contagem do tempo, sendo necessário apertar a tecla RESET para calar
esse alarme;
8. Para iniciar um novo ciclo, basta apertar a tecla ON do Timer novamente
e o ciclo se repete no mesmo período de tempo do anterior;
PARA PROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÃO EM AUTOMÁTICO
1. Este modo de operação, permite ao usuário definir um tempo de trabalho
para o equipamento. Decorrido este, o temporizador desligará o
equipamento e avisará o operador com um sinal sonoro que se desligará
somente quando o operador pressionar a tecla RESET do temporizador;
2. Para definir o tempo de contagem desejado durante o ciclo de trabalho,
pressione a tecla de ajuste do SP uma vez. E com as teclas incremento ↑ou
decremento ↓ ajustar o tempo necessário;
3. Em seguida, pressionar novamente a tecla SP para memorização do tempo
programado;
4. Agora que o tempo de operação foi definido, é necessário pressionar a tecla
ʘ para que o temporizador entre em funcionamento.

PARA PROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÃO EM MODO MANUAL
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1. Este modo de operação, permite ao usuário ligar o temporizador sem a
necessidade de uma prévia programação de tempo;
2. Para que o equipamento funcione no modo manual, o operador deve
pressionar a tecla representada por uma mão e em seguida a tecla ʘ;
3. Neste caso, o display indicará o tempo decorrido, somente em modo
progressivo, e sua contagem irá se encerrar quando o operador pressionar
novamente a tecla ʘ.
CONTROLE DE ROTAÇÃO
1. Para ajustar a rotação utilizada no teste, pressione por uma vez a tecla Liga
Circulação ʘ. Acendendo o Led, o motor estará ligado;
2. Em seguida pressione a tecla incremento ↑ou decremento ↓ para alcançar
a rotação desejada.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- LABORATÓRIO DE
BIOLOGIA MOLECULAR

POP
Nº 30
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Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA INCUBADORA COM
AGITAÇÃO
OBJETIVO: Padronização da utilização da Incubadora com Agitação em aplicações
que requerem movimentos circulares reprodutíveis e temperatura até 70°C. São
utilizadas para procedimentos de incubação, fermentação, reações químicas e
bioquímicas, estudo enzimático, bem como estudos de cultura bacteriológica.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Verifique se o equipamento está ligado na tomada e a respectiva voltagem.
2. Para ajuste da agitação da base:
Gire o botão Speed/Shaker até a velocidade desejada.
3. Para ajuste do tempo:
Gire o botão Time/Min até o tempo desejado.
4. Para ajuste da agitação do rotor:
Gire o botão Speed/Rotor até a velocidade desejada.
5. Para ajuste da temperatura:
Pressione o botão MODE até que o indicativo de AT esteja selecionado, e com o
auxílio dos botões ▼e ▲ programe a temperatura desejada.
6. Ligue a incubadora pressionando o botão Power (vermelho).
Quando se encerrar o tempo programado, a incubadora irá acionar um alarme.
7. Retire os materiais do interior do equipamento.
8. Verifique as condições de limpeza.
9. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021

70

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- LABORATÓRIO DE
BIOLOGIA MOLECULAR

POP
Nº 31

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA LAVADORA ULTRA-SÔNICA
OBJETIVO:
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Preencha a cuba de água até o volume mínimo;
2. Ligue o equipamento na tomada;
3. Ligue a chave geral situada na parte frontal do equipamento (botão
LIGA/DESLIGA);
4. Para ajuste do tempo:
- Com o auxílio dos botões “Sobe” e “Desce” regule o tempo desejado
(máximo 30 minutos);
5. Para acionar a frequência ultra-sônica:
- Pressione o botão “Liga/desliga”;
6. Após o uso, desligue o equipamento e retire toda a água pelo dreno
lateral;
7. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DE CULTURA

POP
Nº 32

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA SALA DE CULTURA
OBJETIVO: Manter condições para experimentação e manutenção de células vivas
em ambiente estéril adequado.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Esta sala é destinada exclusivamente para manipulação, repique e cultura
celular;
2. Evite utilizar o mesmo jaleco que utiliza na área comum do laboratório;
3. Utilize as EPI´s recomendadas para cada tarefa;
4. Proceda a limpeza da capela de fluxo laminar com álcool 70º caso for
utilizá-la (realizando a esterilização de cima para baixo e de dentro para
fora);
5. Proceda a desinfecção do ambiente, antes e depois da manipulação;
6. Mantenha a porta fechada;
7. Observe a sinalização de luz ultravioleta ambiente ligada (luz vermelha
ligada, sinal de luz ultravioleta ligada na sala);
8. Procedimento para esterilização da sala por UV:
a) Certifique-se que não há reagentes sobre as bancadas no interior da sala;
b) Observe se há alguém dentro da sala antes de ligar a luz UV;
c) Feche a cortina interna da janela de vidro;
d) Ligue o interruptor da UV e certifique-se de que o sinal luminoso acima
da porta está ligado (luz vermelha), pois este indica que a lâmpada UV
está ligada;
e) Aguarde 30 minutos;
f) Desligue o interruptor e certifique-se que o sinal luminoso também
tenha sido desligado;
g) Abra a porta com cautela e confira se a luz UV ainda está ligada. Se
ainda estiver ligada, desligue-a antes de entrar na sala;
h) A partir deste momento, a sala está desinfectada e os procedimentos
devem ser feitos com a máxima assepsia possível.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 33

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO BANHO MARIA (BM-02)
OBJETIVO: Padronização para uso do Banho Maria utilizado para aquecer
substâncias líquidas e sólidas que não podem ser expostas diretamente no fogo e que
precisam ser aquecidas lenta e uniformemente.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Conecte o equipamento na tomada;
2. Preencha de água pelo menos até a cobertura total da resistência com água
destilada obrigatoriamente. Além disso, adicione a quantidade de uma
espátula de SDS na água para evitar a formação de micro-organismos;
3. Ligar no botão vermelho;
4. Programe a temperatura desejada com auxílio das teclas ao lado do visor;
5. Espere atingir a temperatura desejada;
6. Está apto para uso;
7. Após utilizado, desligue-o (botão vermelho) e retire toda a água. Caso seja
utilizado por dias consecutivos (máximo uma semana), a limpeza poderá
ser realizada no final da semana);
8. Para limpeza, borrife álcool 70% e seque com papel toalha;
9. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 34

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA CENTRÍFUGA DE FALCON
OBJETIVO: Padronização do uso da Centrífuga, que pode ser utilizada em processos de
separação de misturas, baseado na diferença de densidade de seus componentes.

SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Conecte o equipamento na tomada;
2. Ligue (geral);
3. Para programar o tempo mantenha pressionado o botão vermelho e ao
mesmo tempo com auxílio dos botões ꜛ e ꜜ estabeleça o tempo desejado;
4. Para programar a rotação mantenha pressionado o botão verde e ao mesmo
tempo com auxílio dos botões ꜛ e ꜜ estabeleça a rotação desejada
(lembrando que se deve multiplicar por 100 o número do visor);
5. Coloque os tubos no rotor (LEMBRE DE MANTER O EQUILÍBRIO
ENTRE OS TUBOS OPOSTOS);
6. Feche a tampa;
7. Pressione o botão ligar (I/ₒ);
8. Ao finalizar o processo de centrifugação, aguarde até o visor da velocidade
zerar e a centrífuga parar automaticamente;
9. Retirar as amostras;
10. Deligue a centrífuga no botão geral;
11. Obsevar se não ficou resíduos de amostras. Caso positivo, higienizar com
álcool 70º e papel toalha;
12. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 35

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

USO DA CAPELA DE FLUXO LAMINAR
OBJETIVO: Procedimentos gerais que necessitam de ambientes estéreis.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Ligar o fluxo de ar (5 minutos) antes de utilizar;
2. Passar álcool 70% na superfície de inox (ou bancada). Cuidar para não
borrifar álcool no filtro interno localizado na parte superior;
3. Ligar UV durante 20 minutos antes da manipulação;
4. Desligar a UV;
5. Ligar a luz incandescente;
6. Fazer a assepsia das mãos ou esterilizar a superfície da luva com álcool
70%;
7. Esterilizar todo o material com álcool 70% antes de colocar no interior do
fluxo. Todo o material de consumo (tubos, placas, eppendorfs, pipetas,
ponteiras, etc, devem ser colocados dentro do fluxo antes de ligar a UV),
exceto amostras e reagentes;
8. Manipule o material a pelo menos 20 cm para dentro da capela;
9. Após a manipulação, passar álcool 70% na superfície de inox;
10. Desligar o fluxo apenas se você for o último a utilizar no dia;
11. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021

75

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO – POP- SALA DE CULTURA

POP
Nº 36

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

LIMPEZA DA CAPELA DE FLUXO LAMINAR
OBJETIVO: Procedimentos gerais para limpeza de ambientes que necessitam ser
estéreis
SETOR: Biotério

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

Ligar o fluxo de ar;
Remover as placas de inox;
Limpar todas as superfícies internas com a solução de limpeza;
Limpar completamente cada placa de inox, recolocando as placas
imediatamente após a limpeza (se houver);
Passar apenas álcool 70% na superfície das placas de inox, utilizando uma
gaze;
Recolocar limpando com álcool 70% os materiais que permanecerão no
interior do fluxo;
Ligar a UV por 20 minutos;
Desligar a UV;
Desligar o fluxo de ar.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 37

Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA INCUBADORA DE CÉLULAS
OBJETIVO: Padronização de utilização da Incubadora de Células para simulação de
parâmetros naturais, permitindo o crescimento e desenvolvimento de células em cultura.

SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Jamais deixe a incubadora aberta;
2. Mantenha a temperatura a 37°C (apenas alterar a temperatura quando
necessário e autorizado e comunicar aos demais usuários;
3. Quando abrir a incubadora, procurar não falar no momento em que a porta
estiver aberta e fechar o mais rápido possível para que não ocorra muita
mudança de temperatura;
4. NUNCA mexa nas válvulas do cilindro de CO2;
5. NUNCA desligue a incubadora, apenas em casos onde se tem mais de 4
dias sem atividades no laboratório.
6. Durante o tempo que a incubadora estiver ligada, lembre-se de deixar uma
bandeja com água destilada autoclavada dentro da mesma, para controle de
umidade;
7. Limpeza da Incubadora e UV:
a) Faça a esterilização com álcool 70%, hipoclorito e papel toalha;
b) Mantenha pressionado o botão com símbolo de chave e ao mesmo
tempo pressione o botão da temperatura (°C) até chegar a 222;
c) Quando chegar a 222, solte o botão com o símbolo da chave;
d) Pressione novamente o botão com o símbolo da chave (somente uma
vez);
e) Irá piscar o botão que indica CO2;
f) Com auxílio do botão da temperatura (°C) mude de 0 para 1;
g) Confira se a luz UV está ligada;
h) A luz UV permanecerá ligada por 30 minutos e se desligará
automaticamente. Durante esse tempo, o equipamento não será
preenchido com CO2.
i) Após os 30 minutos, a UV será desligada e o alarme acionado,
indicando que o CO2 está sendo reposto;
j) Quando o alarme desligar a incubadora estará pronta para uso.
8. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.
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Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Emissão

POP
Nº 38

Próxima Revisão Versão no 001

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA SALA ESCURA
OBJETIVO: Manipulação correta de equipamentos do local, e principalmente,
segurança aos usuários.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Esta sala é destinada exclusivamente para revelação e visualização de gel
de agarose e poliacrilamida. Também é utilizada para revelação de filmes
radiográficos após técnica de Western Blot;
2. JAMAIS entre sem jaleco;
3. Utilize LUVAS durante todo o processo de manipulação com o gel;
4. Descarte as luvas utilizadas na lixeira (VERDE) ao lado do balcão;
5. Descarte o gel na lixeira pequena, sobre o balcão;
6. Durante a permanência na sala escura, acione a luz vermelha externa,
indicando que há pessoas trabalhando e assim a porta não poderá ser aberta
em hipótese alguma;
7. Verifique a limpeza das bancadas que utilizou, e se necessário, limpe com
papel toalha. Caso tenha utilizado alguma substância tóxica e houve
derramamento da mesma no equipamento, limpe-o de forma que haja
neutralização do reagente.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 39

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA VISUALIZAÇÃO DO GEL DE AGAROSE
OBJETIVO: Padronização do uso do transluminador para visualização do gel de
agarose.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Após cortar o gel, retire o mesmo com o auxílio das espátulas e coloque
sobre o transluminador;
2. Feche a tampa do transluminador;
3. Desligue a luz ambiente (SEM LUVAS);
4. Ligue a luz UV na potência de 70%;
5. Observe o gel (se houver necessidade aumente a potência para 100%);
6. Limpe o local com papel toalha. Caso tenha utilizado alguma substância
tóxica e houve derramamento da mesma no equipamento, limpe-o de
forma que haja neutralização do reagente.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 40

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DO GEL DE AGAROSE
OBJETIVO: Padronização do Registro do Gel de Agarose
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Desligue a UV;
2. Abra a tampa de acrílico do transluminador;
3. Retire as luvas;
4. Coloque sobre o gel a câmera escura;
5. Certifique-se que o cartão de memória está no fotodocumentador;
6. Ligue o fotodocumentador;
7. Espere iniciar;
8. Pressione o botão LIVE;
9. Centralize o gel manipulando a câmera escura;
10. Dê o zoom necessário, ajuste o diafragma da máquina e ajuste o foco;
11. Caso queira maior exposição, pressione a seta + (para cima);
12. Pressione o botão FREEZE;
13. Pressione o botão FREEZE novamente;
14. Desligue a luz UV;
15. Anote o número do seu gel;
16. Remova a câmera escura;
17. Recoloque as luvas;
18. Descarte o gel adequadamente;
19. Limpe o transluminador com papel e água destilada e descarte o papel;
20. Descarte as luvas.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 41

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA REVELAÇÃO DA MEMBRANA (KIT ECL)
OBJETIVO: Padronização da Revelação da Membrana
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Preparar o ECL: misturado em partes iguais no bequer;
OBS: as diluições são especificadas pelo fabricante.
2. Com a pinça pegar a membrana e retirar o excesso de líquido no papel
filtro e colocar a membrana sobre a placa de vidro revestida com papel
filme PVC (cuidado com bolhas);
3. Diluição ECL – 1 ml para cada membrana;
4. Pipetar 1 ml do ECL para cada membrana;
5. Incubar 1 minuto;
6. Colocar as membranas sobre o K7 e cobrir com plástico, sempre tomando
cuidado com bolhas e excesso de líquidos;
7. Ligar a luz vermelha e desligar a luz branca;
8. Cortar o canto do filme para saber onde está o marcador;
9. Colocar o filme sobre o plástico, do tamanho da membrana, fechar o K7 e
aguardar o tempo de exposição (o período de incubação depende de cada
anticorpo);
10. Para revelar, colocar o líquido de revelação na bandeja. Após, mergulhar
o filme e aguardar o aparecimento das bandas, retirar com pinça para não
manchar o filme;
11. Mergulhar no filme no ácido acético 7% por alguns segundos;
12. Mergulhar no fixador;
13. Lavar o filme com bastante água e deixar secar no varal;
14. Limpe o equipamento com papel toalha e verifique se não ficou manchas
no equipamento;
15. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 42

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA BALANÇA
OBJETIVO: Padronização da utilização da Balança para medições precisas em que
análises, formulações e experimentos requerem total precisão.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificar se a balança está na tomada;
Alinhar a balança, olhando para o nivelador;
Ligar a balança (ON);
Esperar ela zerar;
Tarar a balança;
Colocar o recipiente para pesagem no prato da balança;
 Jamais pese reagente diretamente no prato da balança;
7. Tarar a balança;
8. Pesar;
9. Ao finalizar a pesagem, retirar o recipiente utilizado para pesar e tarar
novamente a balança;
10. Desligar a balança (OFF);
11. Limpar a balança utilizando pincel e depois passar um papel com álcool
70º;
12. Anote o uso do equipamento na ficha de controle;
OBS: No caso da balança de precisão, sempre pesar os reagentes com
todas as portas da balança fechadas.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 43

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS MICROSCÓPIOS ÓPTICOS
OBJETIVO: Padronização da utilização dos Microscópios Ópticos para ampliação
de imagens de objetos muito pequenos através da sua resolução.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifique se o equipamento está ligado na tomada;
Baixe a mesa ao máximo;
Coloque a lâmina a ser analisada;
Ligue a luz e aumente a intensidade;
Focalize a lâmina no menor aumento (4x);
Mude o canhão para o aumento maior e focalize através do micrometro
(mais sensível);
7. Caso utilize óleo de imersão, cuidado ao focalizar no aumento de 100x,
pois a lâmina pode encostar na lente e o menor movimento pode quebrar a
lente;
8. Ao finalizar a visualização, diminua a intensidade de luz antes de desligar;
9. Mova o canhão para o menor aumento (4x);
10. Abaixe a mesa;
11. Limpe a lente de 100x (caso tenha utilizado óleo de imersão) com a solução
apropriada (Solução padrão que contém: 85% de álcool absoluto e 15% de
éter);
12. Enrole o fio no equipamento;
13. Cubra-o e guarde-o no local apropriado;
14. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Data Emissão

Próxima Revisão

POP
Nº 44
Versão
no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA ESTUFA BACTERIOLÓGICA
OBJETIVO: Padronização da utilização da Estufa Bacteriológica para promover o
crescimento e a multiplicação dos microrganismos presentes em amostras, para que
seja possível identificá-los com eficiência e segurança.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
colaboradores e acadêmicos.

Pesquisadores,

1.
2.
3.
4.

Jamais deixe a estufa aberta;
Mantenha a temperatura a 37°C;
Antes de usar verifique a temperatura;
Jamais preencha a estufa completamente, pois não haverá circulação do ar
e a temperatura não será atingida corretamente;
5. Nunca desligue a estufa, apenas em casos onde se tem mais de 4 dias sem
atividades no laboratório;
6. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 45

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA CAPELA DE EXAUSTÃO
OBJETIVO: Padronização do uso da Capela de Exaustão para estabelecer critérios
seguros na exaustão de gases e vapores.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Utilize todas os reagentes/reações que podem gerar contaminantes no ar
dentro da capela;
2. Mantenha a distância do aparador ou apoio das substancias químicas de
pelo menos 67 cm da face da capela;
3. Não se apoie na capela ou coloque sua cabeça no interior da capela;
4. Não use a capela como modo de descarte;
5. Não armazene substâncias químicas ou vidrarias no interior da capela;
6. Ligue a capela:
a) Ligue a lâmpada;
b) Ligue o exaustor;
7. Em funcionamento, mantenha o vidro frontal da capela sempre fechado;
8. Mantenha as aberturas da capela, incluindo a boca do duto livre e
desobstruída de equipamentos ou recipientes;
9. Use equipamentos com apoio, caso contrário eleve o da superfície de
trabalho para permitir que a corrente de ar passe sob o equipamento como
também ao redor e em cima;
10. Anote o uso do equipamento na ficha de controle.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Data Emissão Próxima Revisão Versão
no 001

POP
Nº 46
Página

PROCEDIMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS
OBJETIVO: Estabelecer normas para o uso seguro da autoclave.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS: Professores, Pesquisadores,
colaboradores e acadêmicos.

1. MATERIAIS
a) Água e demais soluções líquidas (jamais ultrapassar o limite do frasco);
b) Recipientes (vidrarias, plásticos e outros).
2. PROCEDIMENTOS
a) Em caso de recipientes (vidros e plásticos) com tampa de rosca, deixar a
mesma levemente folgada de modo a permitir escape da pressão interna;
b) Erlenmeyer, bocal vedado com tampão de gaze-algodão ou alumínio em
4 camadas, depois, cobrir a tampa com papel pardo;
c) Eppendorf, esterilizar dentro de vidros com tampa, cobertos com papel
alumínio e papel pardo. Sempre realizando a identificação (data e
tamanho);
d) Ponteira, deve ser colocada nas respectivas caixas com tampa, embrulhar
em papel pardo e identificar (data e tamanho);
e) Placas de petri de vidro, embrulhar em papel pardo e identificar (data e
tamanho);
f) Colocar um pedaço de fita autoclave;
g) Levar à autoclave (esterilização) – Seguir procedimentos abaixo:
- Verificar o nível de água destilada (sempre deixar resistências emersas
com água);
- Colocar o material;
- Fechar a tampa firmemente (todas as manipulas);
- Abrir completamente a válvula;
- Colocar na temperatura máxima;
- Quando começar a sair vapor da válvula, fechá-la;
- Aguardar a subida da pressão 1 atm (127°C);
- Baixar temperatura para médio;
- Aguardar:
 15 minutos (para meios de cultura e reagentes);
 20 minutos (materiais sem meio ou reagentes);
 Se necessário, voltar a regulagem para o máximo, mas nunca
deixar ultrapassar a temperatura padrão (127°C).
- Desligar a autoclave e deixar sair todo o vapor antes de abri-la.
h) Materiais sem meio de cultura, leva-las a estufa de secagem (37-50°C).
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Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 47

Página

LIMPEZA DA AUTOCLAVE
OBJETIVO: Padronização da Limpeza da Autoclave para garantir a qualidade da
higienização evitando riscos de danos aos usuários e ao equipamento
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. MATERIAIS
a) Compressas, água, detergente e esponja ou escova.
b) EPI´s
2. PROCEDIMENTOS
a) A autoclave deve estar fria e desligada;
b) Retirar toda a água da autoclave;
c) Realizar a limpeza no interior da autoclave, com auxílio da esponja ou
escova e detergente;
d) Retirar todo o detergente com uma compressa;
e) Enxaguar abundantemente;
f) Encher com água destilada, conforme POP n°2.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Data Emissão Próxima Revisão Versão
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POP
Nº 48

Página

PROCEDIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA
OBJETIVO: Padronização para a correta Produção de Água Destilada.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Certifique-se que a tensão da rede (220V) é a mesma especificada para o
aparelho;
2. Conecte a tomada na rede elétrica;
3. Verifique se todas as conexões estão corretas, tomando o cuidado para que
o esgoto não seja obstruído;
4. Abra o registro de água até começar a ouvir o ruído característico (trompa
de vácuo);
5. Pressione o botão LIGA;
6. Após coletar a quantidade adequada de água destilada, pressione o botão
DESLIGA e feche o registro.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 49

Página

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS NO ULTRAFREEZER -80°C
OBJETIVO: Manter a limpeza do local de estocagem de amostras.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Antes da abertura da porta do Ultrafreezer, verifique a disponibilidade de
espaço no mapa fixado na porta principal do equipamento;
2. Anote no mapa no local correspondente a qual porta (A e B), prateleira (1,
2, 3 e 4) e lado (direita e esquerda) que irá armazenar o material com os
seguintes dados:
a) Nome do professor responsável;
b) Nome do aluno;
c) Projeto;
d) Data.
OBS: O condicionador de ar da sala deve permanecer sempre ligado e
deve-se realizar o controle de temperatura e umidade da sala pelo menos
duas vezes ao dia. Com auxílio do controlador de temperatura e umidade
do ar fazer o registro na planilha de controle disponível na sala, sendo
responsabilidade da equipe técnica do biotério manter a sala em no máximo
20°C.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Agosto/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 50

Página

LIMPEZA DO ULTRAFREEZER -80°C
OBJETIVO: Manter a limpeza do local de estocagem de amostras.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. MATERIAIS
a) EPI´s;
b) Compressa, detergente e esponja.
2. PROCEDIMENTOS
a) Higienize as mãos;
b) Retire as amostras e guarde em geladeira no setor previamente
combinado;
c) Desligue o freezer;
d) Após o degelo, retire o excesso de água;
e) Calce as luvas de procedimento;
f) Limpe internamente com água e detergente com auxílio da esponja,
incluindo borracha da porta e puxadores. A seguir, enxague com água;
g) Seque internamente o freezer;
h) Limpe externamente com água e detergente, a seguir enxague com água;
i) Seque externamente o freezer;
j) Retire as luvas de procedimento;
k) Religue o freezer e aguarde chegar a temperatura adequada (-70°C);
l) Higienize as mãos;
m) Retorne as amostras ao freezer.
OBS: O condicionador de ar da sala deve permanecer sempre ligado e
deve-se realizar o controle de temperatura e umidade da sala pelo menos
duas vezes ao dia. Com auxílio do controlador de temperatura e umidade
do ar fazer o registro na planilha de controle disponível na sala, sendo
responsabilidade da equipe técnica do biotério manter a sala em no máximo
20°C.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Nº 51

Página

USO DA ESTUFA DE SECAGEM DE MATERIAIS
OBJETIVO: Estabelecer normas para secagem de materiais de forma correta
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Ligue a estufa à 25°C (já está automática a programação assim que ligar, e
25ºC é o máximo que atinge);
2. Coloque o material nas grades;
3. Deixe o material no interior da estufa pelo tempo determinado para o
material;
4. Retire o material e desligue a estufa.
OBS: Lembre-se de verificar no final do dia se a estufa está desligada.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 52

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

RESÍDUOS GERADOS NO LABORATÓRIO
OBJETIVO: Separação correta dos compostos gerados no laboratório
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. RESÍDUO BIOLÓGICO:
Qualquer resíduo ou material como, ponteiras, tubos Falcon, eppendorfs,
etc, que tenha sido utilizada ou contenha:
a) Culturas de bactérias, parasitos e células;
b) Sangue de qualquer origem;
c) Esporos de fungos ou bactérias;
d) Amostras de fezes de animais.
2. RESÍDUO QUÍMICO:
Qualquer resíduo ou material que contenha ou tenha sido utilizado para
manipular reagentes químicos ou sobras de reações.
3. RESÍDUOS COMUNS:
a) Papéis;
b) Plástico não contaminado;
c) Alumínio.
4. RESÍDUOS TÓXICOS:
Resíduos que contenha:
a) Fenol;
b) Clorofórmio;
c) Brometo de etideo;
d) Nitrato de prata;
e) Acrilamida/bis-acrilamida;
OBS: nenhum destes resíduos devem ser descartados com o lixo
comum, nem misturados com os demais resíduos ou descartados
diretamente da pia.
Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 53

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

DESCARTE DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS
OBJETIVO: Descarte correto de soluções contendo resíduos biológicos
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. RESÍDUOS LÍQUIDOS
a) Soluções com ausência de organismos altamente patogênicos:
- Culturas de microrganismos a serem descartados devem ser
primeiramente descontaminados com solução de hipoclorito de sódio
5% por pelo menos 5 minutos;
- Descartar em água corrente;
- Enxaguar o recipiente com água da torneira;
- Colocar o recipiente de lavagem;
- Realizar a limpeza destes recipientes para sua reutilização.
b) Em soluções contendo sangue humano e/ou organismos altamente
patogênicos:
- Jamais jogar qualquer derivado da manipulação de sangue diretamente
na pia;
- Realizar o procedimento de descontaminação antes do descarte;
OBS: todo material deverá ser imediatamente colocado em hipoclorito
5% após o uso e permanecer no mesmo pelo menos 12 horas.
- O recipiente contendo sangue deverá ser descartado junto ao lixo
hospitalar (não ultrapassar 2/3 do volume total do saco);
2. RESÍDUOS SÓLIDOS
- Culturas de microrganismos em meio sólido, placas de petri
descartáveis, instrumentos descartáveis utilizados para a manipulação de
resíduos biológicos (eppendorfs, ponteiras, etc) devem ser colocadas em
sacos plásticos específicos;
- Estes devem ser descontaminados através da autoclavagem em
autoclave específica para descontaminação do material (pequena);
- O saco descontaminado deverá ser descartado junto ao lixo biológico.
OBS 1: Sacos de resíduos biológicos deverão ser preenchidos até 70% do
seu volume total, identificados com o nome do laboratório e solicitada a
sua coleta;
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OBS 2: Jamais carregue os sacos de descarte biológico junto ao corpo, ou
sem um carrinho apropriado, pois pode sair o conteúdo e assim
contaminar o ambiente extra laboratorial;
OBS 3: Sempre utilizar luvas para descartar um material biológico.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 54

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES
OBJETIVO: Descarte correto de soluções contendo resíduos perfurocortantes
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. CONCEITO:
Entende-se como material perfurocortantes os materiais do tipo:
- agulhas;
- ampolas;
- pipetas;
- lâminas;
- vidraria quebrada.
2. PROCEDIMENTO
a) Jamais descartar em lixo normal;
b) Descarte o material na caixa coletora de material perfurocortante
(amarela), pois estas apresentam paredes rígidas que evitam a
perfuração do manipulador;
c) Caso esta esteja com a capacidade de 2/3 do seu volume total, proceder
a troca deste recipiente.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Março/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 55

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

LAVAGEM DE MATERIAIS
OBJETIVO: Padronização da Lavagem de Materiais para garantir a qualidade de
limpeza, evitando assim, contaminações.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Antes de lavar o material, proceda ao descarte adequado do seu conteúdo
(químico ou biológico);
2. Qualquer vidraria que foi utilizada para manipulação de agentes biológicos
(bactérias ou fungos) devem ficar imersas em um recipiente com
Hipoclorito de Sódio a 2% durante 24 horas;
I)






II)

Vidrarias (Becker, Erlenmeyers, provetas, balão volumétrico, tubos
de ensaio):
Emergir em solução com hipoclorito de sódio em vasilhames
apropriados, por 24 horas;
Lavar com detergente friccionando com uma esponja ou escova;
Enxaguar com água até a remoção completa do detergente (10
vezes);
Enxaguar o material com água destilada 3 vezes;
Deixar secando alguns minutos a TA;
Levar até a estufa de secagem de materiais (25°C);

Pipetas volumétricas:
a) Colocar as pipetas no lavador de pipetas, contendo detergente e
hipoclorito de sódio, com o bico voltado para cima;
b) Secar as pipetas volumétricas em estufa no máximo 37°C (no
laboratório, a estufa só atinge 25ºC).

III)
a)
b)
c)
d)

Ponteiras e eppendorfs
Imergir em solução de Hipoclorito de Sódio por 24 horas;
Descarte a solução de Hipoclorito e lave com detergente diluído
(1:3), esponja e escovas próprias;
Lave em água corrente até retirar todo o detergente;
Lave com água destilada 2 vezes;
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e) Colocar as ponteiras e eppendorfs em uma bandeja e levar para
secar em uma estufa até sua secagem completa (em média 48
horas).
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Placas com: 96, 48, 24, 9 e 6 poços
Realize o procedimento de descarte adequado;
Imergir em solução de Hipoclorito de Sódio por 24 horas;
Retirar o excesso de hipoclorito de Sódio;
Enxaguar com água da torneira;
Lavar com detergente e esponja;
Enxaguar com água da torneira até retirar todo o excesso de
detergente;
m) Mergulhar as placas em água destilada por 10 minutos;
n) Secar na estufa à 25°C;
o) Fazer revisão das placas, para verificar se essas ficaram bem
limpas.
OBS: Materiais que foram utilizados com amostras contendo
proteínas, devem ser emergidos em uma solução contendo NaOH
2% para a completa remoção, após o hipoclorito.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 56

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

MANIPULAÇÃO CORRETA DAS MICROPIPETAS
OBJETIVO: Padronização da utilização de Micropipetas para medição e
transferência de pequenos volumes nos mais diversos segmentos da área laboratorial
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Verifique o volume máximo e mínimo que a ponteira aceita:
a) 0,5 µl - 10 µl
b) 20 µl - 100 µl
c) 100 µl - 1000 µl
2. Verifique a ponteira adequada para cada pipeta;
3. As pipetas possuem dois estágios:
a) Estágio de sucção: primeira parada ao baixar o êmbolo;
b) Estágio de liberação: segunda parada ao baixar o êmbolo.
4. JAMAIS:
a) Ir até o segundo estágio para pegar amostra, você estará pegando mais
que está demonstrado no visor;
b) Apertar o êmbolo rapidamente no momento de dispensar o conteúdo
da ponteira.
5. MUITO IMPORTANTE:
Ao final do procedimento, quando guardar a micropipeta, ajuste para o
volume máximo que ela aceita, isto evitará o descalibramento do
equipamento.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Maio/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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POP
Nº 57

Data Emissão Próxima Revisão Versão no 001

PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES NOS LABORATÓRIOS
OBJETIVO: Assegurar que se houver algum acidente no biotério, sejam realizados
os procedimentos corretos
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Qualquer acidente que ocorra nas dependências do biotério e
salas/laboratórios de experimentação, deve-se adotar os procedimentos de
acordo com o fluxograma estabelecido pela Comissão Interna de
Biossegurança de acordo com o Anexo A - Portaria 149/UNOESC-R/2012,
disponível nesse caderno e afixado nos murais desse prédio.
2. Todos os laboratórios contam com um fluxograma exposto, para facilitar
que o usuário adote o procedimento correto, no momento do acidente.
3. Treinamentos e orientações deverão ser realizados conforme orientações
da Comissão Interna de Biossegurança e CIPA.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Abril/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança – Parecer
emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Emissão

Próxima
Revisão

POP
Nº 58

Versão no 001

DEVERES DE CADA USUÁRIO DOS LABORATÓRIOS
OBJETIVO: Padronização do acesso e utilização dos laboratórios para garantir
qualidade e bom funcionamento das atividades desenvolvidas.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
Pesquisadores, colaboradores e acadêmicos.

1. Assinar a ficha “Controle de Acesso” localizada na coordenação do prédio,
na entrada e saída;
2. Zelar pela a organização e limpeza do laboratório;
3. Manter sua área de bancada organizada e limpa;
4. Lavar todo o material utilizado, logo após o uso dos mesmos (seguir padrão
do laboratório);
5. Organizar seu material de estudos;
6. Registrar o uso de qualquer equipamento nas respectivas planilhas;
7. Limpar cada equipamento após o uso do mesmo;
8. Registrar a quantidade de cada reagente utilizado na ficha de reagentes em
uso;
9. Em caso de abertura de embalagem de materiais (ex: eppendorf, ponteiras,
falcon...) dar baixa na planilha de estoque;
10. Em caso de algum equipamento com defeito, comunique imediatamente o
responsável;
11. Seguir à risca os procedimentos de biossegurança exigidos para um
laboratório;
12. Utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual) exigido para cada
procedimento realizado.

Elaborado por: Júlia Lenzi Brollo e Karina
Data da Elaboração:
Giacomini Varela
Junho/2018
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data de Revisão: 04/10/2021
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Emissão

Próxima Revisão

POP
Nº 59
Versão no 001

PLANO DE REVISÃO, ACESSO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
OBJETIVO: Prevenir quebras e uso inadequado de materiais e equipamentos.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
colaboradores e acadêmicos.

pesquisadores,

Com base na Art. 30 da Portaria Nº 149/UNOESC-R/2012, que estabelece normas
gerais e procedimentos operacionais padrões de biossegurança na Universidade do
Oeste de Santa Catarina – Unoesc, inciso XV, fica estabelecido o seguinte plano de
revisão e de manutenção de materiais e equipamentos:
ITEM
EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS
ELETRÔNICOS

PRAZO
Revisão
anual
–
E observando-se
as
respectivas
recomendações
dos
fabricantes.
MATERIAIS CIRÚRGICOS Revisão semestral - com
E VIDRARIAS
respectivos pedidos de
consertos, substituições
ou novas compras.
PIPETADORES
Revisão e calibração anual
- com respectivos pedidos
de
consertos,
substituições ou novas
compras.

OBSERVAÇÃO
A revisão ou manutenção
deverá ser realizada no período
previsto ou, antes de findar o
prazo previsto, quando forem
observadas necessidades que
justifiquem a antecipação.

A revisão será realizada, registrada e controlada pelo pessoal técnico do biotério com
elaboração do respectivo relatório que deverá ser enviado anualmente à coordenação.
O acesso à sala de cultura e ao uso dos equipamentos: leitor de placas, centrífuga
refrigerada, Chopper (fatiador de tecidos) e microscópio de fluorescência; ficam
restritos às pessoas autorizadas pela coordenação do Biotério mediante pedido
formalizado por escrito.
Elaborado por: coordenação do PPGBS
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Julho/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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CONTROLE E ACESSO AOS PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS
ESPECIAIS
OBJETIVO: Prevenir quebras e uso inadequado de materiais e equipamentos.
SETOR: Biotério

RESPONSÁVEIS:
Professores,
colaboradores e acadêmicos.

pesquisadores,

Com base na Art. 30 da Portaria Nº 149/UNOESC-R/2012, que estabelece normas
gerais e procedimentos operacionais padrões de biossegurança na Universidade do
Oeste de Santa Catarina – Unoesc, inciso XIII, fica estabelecido o seguinte controle e
acesso aos produtos químicos do biotério:
1. Todos os reagentes e produtos químicos (incluindo os de controle especial), devem
ficar armazenados de acordo com as recomendações dos fabricantes, separados de
acordo com suas características físico-químicas e em local de acesso restrito às pessoas
autorizadas pela coordenação do Biotério.
2. O fornecimento de produtos químicos aos interessados e habilitados será realizado
somente pelas pessoas autorizadas pela coordenação do Biotério, que farão o devido
registro de entrega do material, anotando-se, o tipo, quantidade, finalidade, dados de
identificação do destinatário, identificação do protocolo de aula prática ou de pesquisa
a que se destina o uso e outros.
3. O controle de estoque fica ao encargo das pessoas que possuem acesso autorizado,
que deverão proceder ao pedido de compras remetido à coordenação e à medida do
necessário, atentando-se para os prazos de compras estabelecidos pelo respectivo setor.

Elaborado por: Coordenação do PPGBS
Aprovado por: Comissão Interna de Biossegurança –
Parecer emitido em 04/10/2018 – Processo Nº 608/18.

Data da Elaboração:
Julho/2018
Data de Revisão: 04/10/2021
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TERMO DE FINALIZAÇÃO

Os presentes PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POPs do
BIOTÉRIO JOAÇABA, devem sofrer revisão periódica de acordo com as necessidades
do ambiente laboral, a depender de ampliações, modificações, reestruturações.
Todos os usuários dos laboratórios do prédio do Biotérios estão desde já
convidados a participarem com sugestões e proposições de melhorias aos protocolos aqui
estabelecidos. Nesse caso poderão enviar suas correspondências via correio eletrônico
para biotério.jba@unoesc.edu.br .
É desejo de toda a nossa equipe que toda a comunidade acadêmica interna e
externa, bem como a comunidade local e regional, possam usufruir dessas instalações,
por essa razão primaremos sempre pelo cuidado com a segurança de todos, incluindo o
cuidado ao meio ambiente e o cuidado com a qualidade de tudo o que produzimos aqui.

Atenciosamente
Corpo Técnico e Científico do Biotério

Elaborado pela Equipe do
Técnico e Científico do Biotério

Corpo Data da Aprovação: 04/10/2018
Data de Revisão: 04/10/2021

Aprovado por:
Aprovado por: Comissão Interna de
Biossegurança – Parecer emitido em 04/10/2018 –
Processo Nº 608/18.
Coordenador da Comissão Prof. Fábio José
Dallanora.
Prof. José Carlos Azzolini – Coordenador
Administrativo da Unoesc Campus II.

Prof. Jovani Antônio Steffani- Coordenador do
PPGBS.
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