
 

 

Manutenção e reposição de equipamentos 

 
 

A leitura e cumprimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), 

disponíveis em no Manual de POPs, é obrigatória, com o objetivo de assegurar 

a segurança de todos os envolvidos e preservação dos materiais didáticos 

disponíveis. Em caso de dano ou problema de funcionamento de material ou 

equipamento, o mesmo deve ser informado aos técnicos pelo professor ou 

responsável pela atividade durante o logo após a mesma. Aos técnicos cabe a 

tentativa local de reparo e, em caso de impossibilidade, informar ao setor 

responsável, que deverão solicitar orçamento de reparo às empresas 

fornecedoras. Os prazos de reparo deverão ser pré-determinados e informados 

aos técnicos, para adequada programação das atividades. 

 
Em situações de furto ou dano ao material por uso indevido, serão instauradas 

sindicâncias e processos disciplinares, segundo as normas da instituição. O 

responsável por danos aos equipamentos ou materiais do laboratório por uso 

indevido responde pelos custos decorrentes da manutenção necessária para 

conserto e/ou substituição do material danificado. 

 
Descarte de materiais 

 
 

GRUPO A (Resíduos potencialmente infectantes): Não é permitida a entrada e 

utilização de qualquer tipo de material biológico (peças anatômicas, 

hemocomponentes, carcaças, cobaias, resíduos provenientes de animais, etc) 

nas dependências do laboratório. Ambientes apropriados para tal fim estão 

disponíveis em outros laboratórios da instituição. 

 
GRUPO B (Resíduos químicos): Os produtos químicos permitidos nas 

dependências dos laboratórios ficam restritos àqueles necessários para a 

higienização dos equipamentos, conforme orientações presentes nos manuais 

específicos de cada produto, e higienização do ambiente. São exemplos de 

produtos com utilização permitida: sabão neutro, detergente, álcool 70%, água 

sanitária. 



 

 

Não é permitida a utilização de medicamentos, reagentes químicos ou produtos 

considerados perigosos, conforme classificação NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos). 

 
Todo resíduo químico deverá ser segregado e acondicionado de forma isolada, 

em recipiente de material compatível, resistente, rígido e estanque, com tampa 

rosqueada e vedante, adequados para cada tipo de substância química, e 

identificado com símbolo de substância química e frase de risco. Os resíduos 

são tratados conforme recomendações da FISPQ. Quando houver necessidade 

de coleta, a equipe técnica do setor deve entrar em contato com a contratada 

responsável pela destinação dos resíduos químicos (Ambiental Tecnologia) que 

se dirigirá ao local e recolherá os resíduos diretamente no laboratório. 

 
GRUPO C (Rejeitos radioativos): Não é permitida a entrada e utilização nos 

laboratórios de quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas do CNEN. 

 
GRUPO D (Resíduos comuns): Os resíduos comuns (que não apresentem risco 

biológico, químico ao radiológico à saúde ou meio ambiente) deverão ser 

acondicionados em sacos plásticos pretos, contidos nas lixeiras com tampa e 

pedal presentes nas diversas áreas do estabelecimento, podendo ser 

preenchidos até 2/3 de sua capacidade. A equipe de limpeza da instituição fará 

diariamente a coleta do material para descarte apropriado. 

 
GRUPO E (Resíduos perfurocortantes): Os resíduos perfurocortantes serão 

descartados em recipiente rígido e estanque (descarpack) identificado com 

símbolo de substância infectante. Tais recipientes devem estar presentes nos 

suportes afixados na parede nas salas de Simulação, Habilidades e OSCE. Após 

o preenchimento de 2/3 da sua capacidade total, o recipiente deve ser retirado 

pelo técnico do laboratório, utilizando os EPIs adequados para execução do 

trabalho, e acondicionado no container branco móvel, que posteriormente será 

coletado pelo funcionário da coleta de lixo especial para seu destino final, 

conforme as normas da Vigilância Sanitária Municipal. Não é permitido 



 

 

reencapar seringas e agulhas, que deverão ser descartadas imediatamente após 

o seu uso. 

 
Empréstimo de materiais 

 
 

É proibida a retirada ou mudança de todo e qualquer tipo de material ou 

equipamento sem a prévia solicitação por escrito e assinada em formulário 

próprio. A liberação para empréstimo se dará após a autorização. 

 
Também é proibida a introdução de equipamentos externos sem o conhecimento 

e a prévia autorização da coordenação ou técnicos. 

 
Todos os materiais que eventualmente sejam retirados do local e durante o 

decorrer das aulas ou noutras circunstâncias, deverão ser documentados, 

regressar ao local de origem, devidamente limpos e em bom estado de 

conservação. 

 
Regras básicas em caso de incêndio no laboratório 

 
 

 Mantenha a calma 

 Comece o combate, imediatamente com os extintores de CO2 (gás 

carbônico). 

 Afaste os inflamáveis de perto. 

 Caso o fogo fuja ao seu controle, evacue o local imediatamente. 

 Ligue o alarme que fica no corredor (uma pequena caixa vermelha), 

quebrando o vidro para acioná-lo. 

 Evacue o prédio. 

 Desligue a chave geral de eletricidade. 

 Utilize um aparelho celular. Bombeiro 193 

 Dê a exata localização do fogo (ensine como chegar lá). 

 Informe se este é um laboratório químico; e que não vão poder usar água 

para combater o incêndio. Solicite um caminhão com CO2 ou pó químico. 



 

 

OBS: Se a situação estiver fora do controle abandone imediatamente a área e 

acione o alarme de incêndio localizado no corredor ‘’NÃO TENTE SER HEROI’’ 

de incêndio no laboratório. 

 
Acidentes de trabalho 

 
 

Os acidentes de trabalho ocorridos nas dependências do laboratório devem ser 

obrigatoriamente comunicados ao setor encarregado e deve ser preenchida a 

ficha CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Os envolvidos no acidente 

deverão ser encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para 

atendimento médico. Em caso de acidente grave, não remover a (s) vítima (s) e 

acionar o SAMU (192). 

 
Estas normas (gerais e específicas) devem ter ampla divulgação junto à 

comunidade acadêmica e devem estar afixadas para consulta nas 

dependências do laboratório. 


