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SUMMARY	
	

This	manual	of	 procedures	aims	 to	 establish	 codes	of	 conduct	and	operations	

that	ensure	the	safety	of	all	students,	technicians	and	teaching	staff	of	the	Integrated	

Master's	 in	 Veterinary	 Medicine	 (IMVM)	 of	 the	 University	 of	 Trás-os-Montes	 e	 Alto	

Douro	 (UTAD),	 of	 the	healthy	animals	 that	 live	 in	 the	VEE	 facilities,	 the	animals	 that	

attend	its	services	and	of	the	surrounding	human	and	animal	communities.	The	general	

containment	 principles,	 technologies	 and	 practices	 that	 are	 implemented	 to	 prevent	

unintentional	exposure	to	biological	agents	or	their	inadvertent	release	–	biosafety,	as	

well	 as	 the	 principles,	 technologies	 and	 practices	 that	 are	 implemented	 for	 the	

protection,	 control	 and	 accountability	 of	 biological	 materials	 and/or	 the	 equipment,	

skills	 and	 data	 related	 to	 their	 handling	 –	 biosecurity	 (World	 Health	 Organisation,	

2020),	are	described	in	this	manual.	In	addition	to	biological	agents,	all	potential	health	

threats	 should	 be	 taken	 into	 account,	 including	 physical,	 chemical,	 ergonomic	 and	

psychosocial	 risks,	 among	 others.	 In	 the	 first	 chapter,	 the	 general	 principles	 and	

procedures	 to	 be	 followed	 in	 all	 facilities	 of	 MIMV	 are	 mentioned.	 In	 the	 following	

chapters,	 a	 set	 of	 actions	 aimed	 at	 the	 prevention,	 minimisation	 and	 elimination	 of	

risks	to	health	in	general	and	specific	procedures	and	norms	will	be	addressed	for	the	

different	areas	that	have	their	own	requirements	regarding	safety.	

	 	



	 ii	

OBJETIVO	DO	MANUAL	
	

O	 presente	manual	 de	 procedimentos	 visa	 estabelecer	 códigos	 de	 conduta	 e	

operações	que	assegurem	a	segurança	de	todos	os	estudantes,	técnicos	e	docentes	do	

Mestrado	 Integrado	 em	 Medicina	 Veterinária	 (MIMV)	 da	 Universidade	 de	 Trás-os-

Montes	e	Alto	Douro	(UTAD),	dos	animais	que	vivem	ou	frequentam	os	seus	serviços	e	

das	comunidades	humanas	e	animais	envolventes.	 	
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CAPÍTULO	I	–	NORMAS	GERAIS	DE	SEGURANÇA	
	

	

I.1.	Introdução	
	

	 A	definição	 internacional	de	biossegurança	 (biosecurity)	 no	domínio	da	 saúde	

animal	 é	 bastante	 ampla:	 "A	 biossegurança	 é	 a	 implementação	 de	 medidas	 que	

reduzem	 o	 risco	 de	 introdução	 e	 a	 disseminação	 de	 agentes	 de	 doenças;	 requer	 a	

adoção	de	um	conjunto	de	atitudes	e	comportamentos	para	reduzir	o	risco	em	todas	as	

atividades	que	envolvam	animais	domésticos,	aves	e	animais	exóticos	ou	selvagens	em	

cativeiro	e	os	produtos	animais"	(Organização	Mundial	para	a	Saúde	Animal,	2021).	

	 Para	 além	 do	 conceito	 de	 biosecurity,	 na	 língua	 inglesa	 existe	 também	 a	

definição	de	biosafety,	que	traduz	a	preocupação	com	o	perigo	biológico	presente	em	

todo	 o	 ser	 vivo	 ou	 produto	 biológico.	Biosafety	 tem	 como	 objetivo	 a	 prevenção	 do	

potencial	 impacto	 na	 saúde	 humana	 e	 animal,	 bem	 como	 na	 integridade	 do	 meio	

ambiente,	 da	 exposição	 a	 material	 com	 perigo	 biológico,	 incluindo	 vírus,	 bactérias,	

protozoários,	 fungos,	 plantas,	 animais,	 seus	 produtos	 e	 organismos	 geneticamente	

modificados.	

	 De	um	modo	geral,	 a	 biossegurança	é	um	 conjunto	de	 ações	 voltadas	para	 a	

prevenção,	 minimização	 e	 eliminação	 de	 riscos	 para	 a	 saúde	 em	 geral	 e	 auxilia	 na	

proteção	 do	 meio	 ambiente	 contra	 os	 resíduos,	 consciencializando,	 também,	 o	

profissional	de	saúde.	

	 Além	 dos	 riscos	 biológicos,	 devem	 ser	 tidas	 em	 conta	 todas	 as	 potenciais	

ameaças	para	a	saúde,	incluindo	os	riscos	físicos,	químicos,	ergonómicos,	psicossociais,	

entre	outros.	

	 Neste	 primeiro	 capítulo	 são	 referidos	 os	 princípios	 e	 procedimentos	 gerais	 a	

serem	 cumpridos	 em	 todas	 as	 instalações	 do	 Mestrado	 Integrado	 em	 Medicina	

Veterinária	 (MIMV)	 da	 Universidade	 de	 Trás-os-Montes	 e	 Alto	 Douro	 (UTAD).	 Em	

capítulos	 seguintes	 serão	 abordados	 procedimentos	 e	 normas	 específicos	 para	 as	

diferentes	áreas	e	que	têm	exigências	próprias	no	que	respeita	à	segurança.	
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	 A	 biossegurança	 das	 estruturas	 afetas	 ao	 MIMV	 está	 regulamentada	 no	

Decreto-lei	n.º	228	de	25	de	novembro	de	2013,	onde	é	referido,	na	alínea	8)	do	artigo	

6.º,	 o	 Núcleo	 de	 Biossegurança	 do	 MIMV	 e,	 na	 alínea	 v)	 do	 artigo	 4.º,	 o	 vogal	 da	

Comissão	 de	 Biossegurança	 da	 Universidade	 de	 Trás-os-Montes	 e	 Alto	 Douro	 (CB-

UTAD)	 nomeado	 pelo	 diretor	 do	 Hospital	 Veterinário	 da	 Universidade	 de	 Trás-os-

Montes	e	Alto	Douro.	

	

I.1.1.	Terminologia	e	definições	
	

	 Com	vista	a	uma	mais	fácil	utilização	e	interpretação	deste	manual,	segue-se	o	

significado	de	alguns	conceitos	abordados	ao	longo	deste	manual:	

• Acidente:	sinistro,	entendido	como	acontecimento	súbito	e	imprevisto,	sofrido	

por	uma	ou	mais	pessoas	e	que	se	verifique	no	local	e	no	tempo	de	trabalho;	

• Agente	 biológico:	 vírus,	 bactérias,	 protozoários	 e	 outros	 parasitas,	 fungos,	

plantas	e	animais,	incluindo	os	seus	produtos,	culturas	de	células	e	organismos	

geneticamente	modificados;	

• Agente	patogénico:	agente	biológico	suscetível	de	provocar	infeções,	alergias,	

intoxicações	ou	outras	alterações	do	estado	de	saúde	do	indivíduo;	

• Antimicrobiano:	agente	que	destrói	ou	suprime	o	crescimento	e	multiplicação	

de	microrganismos;	

• Antissético:	 substância	 que	 inibe	 o	 crescimento	 e	 desenvolvimento	 de	

microrganismos,	 sem	 necessariamente	 os	 destruir;	 os	 antisséticos	 são	

geralmente	utilizados	nas	superfícies	corporais	(pele	e	mucosas);	

• Desinfetante:	 um	 produto	 químico	 que	 mata	 ou	 inibe	 o	 crescimento	 de	

microrganismos	de	superfícies	ou	materiais	 inanimados,	sem	necessariamente	

destruir	todas	as	formas	microbianas;	

• Desinfeção:	 o	 procedimento	 que,	 por	 meio	 de	 agente	 químico,	 físico,	 ou	

ambos,	 destrói	 ou	 inibe	 o	 crescimento	 de	microrganismos	 em	 superfícies	 ou	

materiais	inanimados;	

• Esterilização:	 o	 procedimento	 que,	 por	 meio	 de	 agente	 químico,	 físico,	 ou	

ambos,	 destrói	 completamente	 todos	 os	 microrganismos	 (incluindo	 esporos	

bacterianos),	presentes	em	superfícies	ou	materiais	inanimados;	
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• Limpeza:	 remoção	de	 sujidade,	usando	água	e	produto	de	 limpeza,	em	geral,	

detergente;	

• Zoonose:	 doença	 que	 pode	 ser	 transmitida	 entre	 animais	 vertebrados	 e	

humanos,	ou	vice-versa.	

	

I.2.	Espaços	e	equipamentos	
	

	 O	MIMV	utiliza	um	conjunto	diverso	de	espaços	e	equipamentos	localizados	no	

campus	 da	 UTAD,	 em	 Vila	 Real,	 para	 os	 quais	 existem	 regras	 de	 segurança.	 Na	

organização	deste	manual,	estas	instalações	estão	agrupadas	em:	

• Hospital	 Veterinário	 da	 Universidade	 de	 Trás-os-Montes	 e	 Alto	 Douro	

(HVUTAD),	incluindo	os	Serviços	de	Animais	de	Companhia,	serviço	de	Animais	

de	Produção	e	Equinos,	Animais	Exóticos	e	Selvagens,	Radiodiagnóstico,	Serviço	

de	Necropsias,	o	Laboratório	de	Patologia	Clínica	e	o	Serviço	de	Necropsias;	

• Laboratórios	 fora	 das	 instalações	 hospitalares:	 Laboratório	 de	 Anatomia,	

Laboratório	de	Histologia	e	Anatomia	Patológica,	Laboratório	de	Microbiologia,	

Laboratório	de	Parasitologia,	Laboratório	de	Tecnologia,	Qualidade	e	Segurança	

Alimentar	e	Laboratório	de	Toxicologia;	

• Instalações	Pecuárias;	

• Outras	 instalações	ou	unidades:	Biotério	e	Centro	de	Recuperação	de	Animais	

Selvagens.	

	

I.3.	 Riscos,	 vias	 de	 transmissão	 e	 níveis	 de	 segurança	
biológica	
	

I.3.1.	Classificação	de	riscos	
	

I.3.1.1.	Riscos	físicos	
	

	 São	 riscos	 provocados	 por	 algum	 tipo	 de	 energia	 e	 dependem	 dos	

equipamentos	 de	manuseio,	 do	 operador	 ou	 dos	 ambientes	 em	 que	 se	 encontram.	
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Alguns	 exemplos	 são	 o	 calor,	 o	 frio,	 ruídos,	 vibrações,	 radiações	 ionizantes,	 entre	

outros.	

	 Estufas,	 banhos-maria,	 agitadores	 magnéticos	 com	 aquecimento	 e	 placas	 de	

aquecimento	são	os	principais	equipamentos	geradores	de	calor.	A	sua	instalação	deve	

ser	feita	em	local	ventilado,	longe	de	materiais	inflamáveis,	voláteis	e	termossensíveis.	

	 Ao	operar	equipamentos	geradores	de	calor,	o	operador	deve	proteger-se	com	

luvas	adequadas	e	avental.	Neste	caso,	recomenda-se	o	uso	de	luvas	térmicas	ou,	pelo	

menos,	luvas	de	pano	resistentes	ou	revestidas	com	material	isolante	de	calor.	

	

I.3.1.2.	Riscos	biológicos	
	

	 Os	materiais	biológicos	abrangem	amostras	provenientes	de	seres	vivos	como	

plantas,	 bactérias,	 leveduras,	 fungos,	 parasitas	 (protozoários	 e	 metazoários),	 mas	

também	amostras	biológicas	provenientes	de	animais	(sangue,	urina,	fezes,	secreções,	

derrames	 cavitários,	 peças	 cirúrgicas,	 biopsias,	 entre	 outras).	 Incluem-se	 também	os	

organismos	geneticamente	modificados	em	que	os	cuidados	são	mais	relevantes,	por	

albergarem	genes	com	características	diferenciadas.	Os	cuidados	a	 ter	com	este	 tipo	

de	riscos	serão	abordados	no	ponto	I.4.2.	deste	manual.	

	

I.3.1.3.	Riscos	químicos	
	

	 A	 classificação	 das	 substâncias	 químicas	 utilizadas	 deve	 ser	 conhecida	 pelos	

seus	 manipuladores.	 Neste	 ponto	 incluem-se	 substâncias	 irritantes,	 cáusticas,	

corrosivas	 e	 tóxicas.	 As	 substâncias	 químicas	 devem	 ser	 manipuladas	 de	 forma	

adequada	 em	 locais	 que	 permitam	 a	 segurança	 de	 seu	manipulador	 e	 do	 seu	meio	

ambiente.	

	 É	 de	 referir	 que	 os	 acidentes	 laboratoriais	 com	 substâncias	 químicas	 são	 os	

mais	comuns	e	perigosos.	
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I.3.2.	Riscos	biológicos,	vias	de	transmissão	e	níveis	de	segurança	biológica	
	

	 Dentro	 dos	 riscos	 biológicos,	 a	 Organização	Mundial	 de	 Saúde	 (OMS)	 define	

quatro	 graus	 de	 risco	 para	 agentes	 patogénicos	 (Tabela	 1).	 Apesar	 de	 terem	 sido	

definidas	 para	 espaços	 laboratoriais,	 constituem	 um	 guia	 importante	 para	 definir	 as	

categorias	de	risco	e	o	respetivo	nível	de	biossegurança	de	outras	instalações.	

	 O	 grau	 de	 risco	 relativo	 a	 um	 agente	 não	 está	 dependente	 apenas	 da	 sua	

virulência,	 patogenicidade	 e	 disponibilidade	 de	 tratamento	 e	 medidas	 preventivas	

eficazes	em	caso	de	doença.	Fatores	como	a	resistência	do	agente	no	meio	ambiente,	

possíveis	 vias	 de	 transmissão	 e	 o	 tipo	 de	 manipulações	 clínicas	 ou	 laboratoriais	

efetuadas	no	animal	infetado,	ou	no	material	com	potencial	infetante,	também	devem	

ser	 considerados	 ao	 estabelecer	 as	 normas	 de	 segurança	 para	 um	 determinado	

espaço,	equipamento	ou	procedimento.	

	

Tabela	1	-	Classificação	dos	agentes	patogénicos	em	graus	de	risco	(OMS,	2004).	

Grupo	1	
Microrganismo	improvável	de	causar	doença	a	humanos	e	animais.	

(Nenhum	ou	baixo	risco	individual	e	para	a	comunidade)	

Grupo	2	
Agente	 patogénico	 que	 causa	 doença	 para	 o	 Homem	 ou	 outros	 animais,	 mas	 que	 raramente	

constitui	 um	 perigo	 sério	 para	 os	 utilizadores	 do	 laboratório,	 para	 a	 comunidade	 ou	 para	 o	

ambiente.	 O	 tratamento	 efetivo	 e	 medidas	 preventivas	 estão	 disponíveis	 e	 o	 risco	 de	

disseminação	da	infeção	é	limitado.	

(Risco	individual	moderado;	risco	baixo	para	a	comunidade)	

Grupo	3	
Agente	 patogénico	 causador	 de	 doenças	 graves	 para	 o	 Homem	 ou	 outros	 animais,	 mas	 que	

geralmente	não	se	dissemina	de	um	indivíduo	infetado	para	outro.	Estão	disponíveis	tratamentos	

efetivos	e	medidas	preventivas.	

(Elevado	risco	individual;	baixo	risco	para	a	comunidade)	

Grupo	4	
Agente	patogénico	que	usualmente	causa	doença	grave	no	Homem	ou	em	outros	animais	e	que	é	

facilmente	 transmitida	 de	 um	 indivíduo	 para	 o	 outro,	 direta	 ou	 indiretamente.	 Não	 estão	

usualmente	disponíveis	medidas	preventivas	ou	tratamento	efetivo.	

(Elevado	risco	individual;	elevado	risco	para	a	comunidade)	

	

	 Existem	diferentes	vias	 de	 transmissão,	 através	 das	 quais	 os	 utilizadores	 dos	

espaços	hospitalares	e	laboratoriais	podem	ser	infetados:	
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• Contacto	do	agente	com	a	pele,	mucosas	e	olho	(conjuntiva);	

• Inoculação	parental	 por	perfuração,	 corte	ou	efração	da	pele	ou	mucosa	por	

objeto	 contaminado,	 ou	 por	 mordedura	 ou	 picada	 de	 animal	 contaminado,	

incluindo	os	animais	vetores;	

• Ingestão	 de	 material	 contaminado,	 incluindo	 a	 transferência	 existente	 no	

contacto	entre	a	mão	contaminada	e	a	boca;	

• Inalação	de	aerossóis	ou	de	gotículas	contaminadas.	

	 As	medidas	de	proteção	a	tomar	em	cada	instalação	ou	unidade	devem	ter	em	

conta	 a	 probabilidade	 de	 ocorrência	 das	 diferentes	 vias	 de	 transmissão.	 Quando	 as	

instalações	 são	 utilizadas	 por	 animais,	 devem	 existir	 medidas	 para	 controlo	 de	

roedores.	

	 A	transmissão	de	infeção	durante	a	prestação	de	cuidados	de	saúde	exige	três	

elementos,	 nomeadamente	 a	 fonte,	 o	 hospedeiro	 suscetível	 e	 um	 meio	 de	

transmissão.	Devemos	interromper	a	transmissão	a	partir	da	fonte,	pois	o	agente	e	o	

hospedeiro	suscetível	são	mais	difíceis	de	controlar.	

	 Nos	espaços	dedicados	às	atividades	clínicas	que	contactam	diariamente	com	

animais	e	materiais	com	perigosidade	biológica	desconhecida,	o	grau	de	probabilidade	

da	 presença	 de	 agentes	 de	 elevado	 risco	 deve	 ser	 sempre	 considerado.	 Para	 estes	

espaços	 existem	 procedimentos	 de	 segurança	 próprios	 em	 casos	 de	 emergência	

biológica.	

	 Nos	 laboratórios	 de	 diagnóstico	 onde	 se	 manipulam	 materiais	 suspeitos	 de	

conterem	agentes	biológicos	suscetíveis	de	causar	doença	nos	seres	humanos	ou	nos	

animais,	mas	cujo	objetivo	não	seja	trabalhar	com	esses	agentes	enquanto	tais,	deve	

ser	adotado,	no	mínimo,	o	nível	2	de	segurança	biológica	(BSL-2),	referido	na	Tabela	2.	

No	entanto,	devido	à	imprevisibilidade	do	risco	biológico	existente	nas	amostras,	estes	

laboratórios	devem	ter	medidas	de	atuação	em	caso	de	contacto	acidental	com	agente	

de	perigosidade	elevada.	

	 Todas	as	instalações	onde	haja	alojamento	ou	manipulação	de	animais	ou	seus	

produtos	devem	ter	planos	de	segurança	e	higienização,	com	definição	das	áreas	que	

possuam	diferentes	graus	de	risco	(Tabela	3).	
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	 As	diferentes	áreas	devem	estar	bem	marcadas	e	delimitadas.	A	necessidade	de	

uso	 de	 equipamentos	 de	 proteção	 individual	 para	 entrar	 num	 determinado	 espaço	

também	deverá	estar	assinalada	com	os	correspondentes	pictogramas	(Figura	1).	

	

Tabela	2	-	Requisitos	para	os	diversos	níveis	de	segurança	biológica.	

	 Nível	de	Segurança	Biológica	

1	 2	 3	 4	

Isolamentoa	do	laboratório	 Não	 Não	 Sim	 Sim	

Sala	selada	para	descontaminação	 Não	 Não	 Sim	 Sim	

Ventilação:	

• Adução	do	ar	 Não	 Desejável	 Sim	 Sim	

• Sistema	de	ventilação	controlada	 Não	 Desejável	 Sim	 Sim	

• Exaustor	com	filtro	HEPA*	 Não	 Não	 Sim/Não	b	 Sim	

Entrada	com	porta	dupla	 Não	 Não	 Sim	 Sim	

Câmara	de	vácuo	 Não	 Não	 Não	 Sim	

Câmara	de	vácuo	com	duche	 Não	 Não	 Não	 Sim	

Antecâmara	 Não	 Não	 Sim	 __	

Antecâmara	com	duche	 Não	 Não	 Sim/Não	c	 Não	

Tratamento	dos	efluentes	 Não	 Não	 Sim/Não	c	 Sim	

Autoclave	

• in	loco	 Não	 Desejável	 Sim	 Sim	
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• numa	sala	do	laboratório	 Não	 Não	 Desejável	 Sim	

• de	duas	portas	 Não	 Não	 Desejável	 Sim	

Câmaras	de	segurança	biológica	 Não	 Desejável	 Sim	 Sim	

Meios	de	monitorização	da	proteção	pessoal	d	 Não	 Não	 Desejável	 Sim	

a	Isolamento	ambiental	e	funcional	do	trânsito	em	geral.	

b	Segundo	a	localização	do	exaustor	(ver	Capítulo	III).	

c	Dependente	dos	agentes	utilizados	no	laboratório.	

d	Por	exemplo,	janela,	circuito	fechado	de	televisão,	comunicação	em	dois	sentidos.	

*	Ar	particulado	de	alta	eficiência.	

	

	

Tabela	3	-	Classificação	das	instalações	e	áreas	em	diferentes	categorias	de	risco.	

Área	limpa	
De	acesso	livre.	Não	são	utilizados	equipamentos	de	proteção	individual	e	a	limpeza	e	

higienização	obedece	às	normas	gerais	relativas	a	espaços	e	edifícios	públicos.	

Área	intermédia	ou	

de	trânsito	

Pode	ter	acesso	condicionado	pela	utilização	de	equipamentos	de	proteção	individual.	

Está	separada	da	zona	limpa	por	barreira	física	(ex.:	porta),	e	existe	reforço	das	medidas	

de	limpeza	e	desinfeção.	

Área	suja	ou	de	

risco	

Tem	acesso	condicionado	a	trabalhadores	ou	utilizadores	frequentes	das	instalações,	com	

formação	adequada	e	devidamente	equipados.	A	entrada	de	visitantes	ou	outros	

elementos	deve	ter	carácter	excecional	e	deve	ser	devidamente	acompanhada	e	

registada.	Está	separada	da	área	limpa	por	barreira	física	e	a	separação	relativa	à	zona	

intermédia	depende	do	nível	de	biossegurança	da	instalação.	
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Figura	1	-	Serviço	de	Necropsias:	separação	entre	a	área	de	trânsito	e	a	área	de	risco.	

	

I.3.2.1.	Gestão	do	risco	
	

O	 manuseamento	 e	 armazenamento	 de	 agentes	 patogénicos	 e	 toxinas,	 bem	

como	o	contacto	com	animais	infetados	ou	os	seus	resíduos,	representa	um	risco	para	

a	 saúde	 pública,	 a	 saúde	 animal,	 ou	 ambas.	 A	 gestão	 destes	 riscos	 compreende	 o	

desenvolvimento	de	um	plano	abrangente,	assente	no	cumprimento	dos	requisitos	de	

biossegurança	nas	diversas	instalações	afetas	ao	MIMV.		

De	 acordo	 com	 a	 norma	 ISO	 31000,	 há	 dois	 conceitos	 fundamentais	 no	

desenvolvimentos	de	planos	para	a	gestão	de	riscos:	a	análise	do	risco	e	a	avaliação	

do	 risco.	 A	 análise	 do	 risco	 implica	 considerar	 as	 causas	 e	 fontes	 de	 risco,	 as	 suas	

consequências	e	a	probabilidade	dessas	consequências	ocorrerem.	Assim,	a	análise	de	

risco	 deve	 ser	 realizada	 em	 todos	 os	 setores/instalações	 onde	 são	 manuseados	 ou	

armazenados	 agentes	 patogénicos,	 toxinas,	 animais	 infetados	 ou	 outro	 material	

infecioso.	A	finalidade	da	avaliação	do	risco	é	apoiar	a	tomada	de	decisões,	tendo	por	

base	 os	 resultados	 da	 análise	 do	 risco,	 sobre	 quais	 os	 riscos	 que	 necessitam	 de	

mitigação	e	a	prioridade	na	implementação	das	medidas	de	mitigação.	É	também	com	

base	na	avaliação	do	risco	que	podem	ser	definidas	as	medidas	de	controlo	do	risco,	

ou	seja,	as	medias	que	conduzem	a	uma	modificação	do	risco.	

As	estratégias	de	mitigação	destinam-se	a	proteger	a	saúde	humana,	a	saúde	

animal	 e	 o	 ambiente	 da	 exposição	 a	 agentes	 biológicos	 patogénicos	 provocada	 pela	
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libertação	 ou	 perda	 acidental,	 libertação	 intencional	 não	 autorizada,	 roubo,	 uso	

indevido	ou	desvio.		

Em	determinadas	circunstâncias,	a	avaliação	do	risco	pode	levar	a	uma	decisão	

de	 efetuar	 análises	 adicionais	 e	 implementar	 novas	 medidas	 de	 mitigação.	 Pelo	

contrário,	pode	também	determinar	a	não	 implementação	de	medidas	de	mitigação,	

para	além	dos	controlos	do	risco	já	existentes.		

Os	 diversos	 setores	 (HVT,	 laboratórios	 e	 outras	 instalações	 afetas	 ao	MIMV)	

devem	desenvolver	um	plano	de	gestão	do	risco	adequado	a	cada	setor,	que	inclua	a	

análise	 do	 risco	 e	 avaliação	 do	 risco,	 medidas	 de	 controlo	 do	 risco,	 bem	 como	 a	

definição	das	estratégias	de	mitigação	e	sua	implementação.	Do	processo	de	gestão	do	

risco	fazem	ainda	parte	a	monitorização	e	revisão	dos	procedimentos	anteriores.	Estas	

envolvem	a	verificação	e	vigilância	regular,	podendo	ser	efetuadas	de	forma	periódica	

ou	 ad	 hoc.	 Desta	 forma,	 as	 deficiências	 nas	 medidas	 de	 mitigação	 (ou	 seja,	 as	

vulnerabilidades)	 são	 tratadas	 através	 da	 melhoria	 das	 medidas	 de	 mitigação	

existentes	ou	da	implementação	de	novas	medidas.	

A	análise	do	risco	deve	ter	em	conta:	

a)	A	probabilidade	da	presença	de	agentes	biológicos	em	animais	e	amostras	e	

nos	seus	resíduos;	

b)	A	patogenicidade	e	virulência	desses	agentes	biológicos;	

c)	 A	 probabilidade	 de	 exposição	 ao	 agente	 biológico	 face	 à	 natureza	 das	

actividades	clínicas,	de	ensino	e	de	investigação	a	desenvolver;	

d)	As	consequências	da	exposição	ao	agente	biológico.	

	

A	Tabela	3.1.	mostra	uma	matriz	de	análise	de	risco	que	fornece		um	exemplo	

simplificado	de	como	avaliar	a	relação	entre	probabilidade	e	consequências,	a	fim	de	

determinar	 o	 risco	 inicial	 de	 exposição	 e/ou	 libertação	 de	 um	 agente	 biológico.	 A	

informação	 inicial	 recolhida	 deve	 ser	 usada	 para	 determinar	 qual	 risco	 que	 uma	

situação	específica	apresenta	(por	exemplo,	qual	a	probabilidade	e	qual	a	gravidade).	
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Tabela	3.1	-	Matriz	de	análise	de	risco.	

	 	 Probabilidade	de	exposição	ou	libertação	

	 	 Improvável	 Possível	 Provável	

Consequências	da	
exposição	ou	
libertação	

Grave	 Média	 Alta	 Muito	alta	

Moderada	 Baixa	 Média	 Alta	

Insignificante	 Muito	baixa	 Baixa	 Média	

	

	

A	análise	do	risco	pode	ser	efetuada	com	graus	de	detalhe	variáveis,	podendo	

efetuar-se	uma	análise	qualitativa,	 semiquantitativa	ou	quantitativa	 (Tabela	3.2.),	 ou	

uma	 combinação	 destas,	 dependendo	 das	 circunstâncias.	 As	 consequências	 da	

exposição	 e	 a	 sua	 probabilidade	 podem	 ser	 determinadas	 pela	 modelação	 dos	

resultados	de	um	evento	ou	conjunto	de	eventos,	por	extrapolação	a	partir	de	estudos	

experimentais	ou	a	partir	de	dados	disponíveis.	

	

Tabela	3.2	-	Exemplos	de	classificação	dos	Graus	do	risco.	

Avaliação	Quantitativa	 1	 2	 3	 4	 5	

Avaliação	Qualitativa	 Muito	baixo	 Baixo	 Moderado	 Elevado	 Muito	elevado	

	

Assim	que	o	 risco	 inicial	 for	avaliado,	é	necessário	determinar	 se	esse	 risco	é	

aceitável	 para	 permitir	 que	 o	 trabalho	 prossiga.	 Se	 não	 for,	 uma	 estratégia	 de	

mitigação	que	proporcione	o	controlo	de	risco	será	necessária	para	reduzir	e	controlar	

de	forma	sustentável	esses	riscos	de	forma	adequada.	

A	 implementação	 e	 aplicação	 efetiva	 das	 medidas	 de	 controlo	 de	 risco	 vai	

determinar	o	risco	presente	na	execução	do	procedimento	(risco	final/residual),	que	

deve	 ser	 assinalado	 em	 campo	 específico	 do	 formulário	 de	 ánalise	

laboratorial/avaliação	clínica	do	paciente.	

A	mitigação	do	risco	 implica	a	seleção	de	uma	ou	mais	opções	para	modificar	

ou	reduzir	os	riscos	e	a	implementação	dessas	opções.	

Uma	vez	implementadas,	as	medidas	de	mitigação	proporcionam	ou	modificam	

controlos.	A	mitigação	do	risco	implica	um	processo	cíclico	que	inclui:	



12	
	

• 	apreciação	das	medidas	de	mitigação	do	risco;	

• decidir	se	os	níveis	do	risco	residual	são	toleráveis;	

• se	não	forem	toleráveis,	gerar	um	nova	estratégia/medida	de	mitigação	ou	de	

controlo	do	risco;	

• 	apreciar	a	eficácia	das	medidas	de	mitigação.	

As	opções	 de	mitigação	do	 risco	 não	 têm	que	 ser	mutuamente	 exclusivas	 ou	

aplicadas	em	todas	as	circunstâncias.	As	opções	podem	incluir	o	seguinte:	

a)	 evitar	 o	 risco	 mediante	 decisão	 de	 não	 iniciar	 ou	 continuar	 a	 atividade	

portadora	do	risco;	

b)	remover	a	fonte	do	risco;	

c)	alterar	a	probabilidade;	

d)	alterar	as	consequências;	

e)	partilhar	o	 risco	com	outra(s)	parte(s)	 [incluindo	contratos	e	 financiamento	

do	risco];	

f)	reter	o	risco	com	base	em	decisão	informada.	

Assim,	 as	medidas	de	mitigação	 apropriadas	 a	 cada	 Instalação/setor	 afeto	 ao	

MIMV	devem	incluir:	

a)	 A	 especificação	 de	 procedimentos	 adequados	 de	 desinfeção	 e	

descontaminação;	

b)	A	aplicação	de	processos	para	garantir	a	segurança	de	pessoas	e	animais	no	

manuseamento,	 transporte	 e	 eliminação	 de	 agentes	 biológicos	 e	 resíduos	

contaminados;	

c)	as	medidas	de	mitigação	a	aplicar	em	situações	de	crise	e	contigência.		

Assim	 que	 as	 medidas	 de	 mitigação	 do	 risco	 tiverem	 sido	 selecionadas	 e	

aprovadas,	as	mesmas,	bem	como	as	informações	sobre	a	sua	finalidade,	função	e	uso	

devem	 ser	 comunicadas	 a	 toda	 a	 equipa	 aplicável,	 para	 que	 sejam	 implementadas	

corretamente	e	sejam	efetivas	(através	de	Procedimentos	Operacionais	Padrão	-	POP	

específicos	 para	 cada	 setor,	 reuniões	 de	 equipa,	 instruções	 visuais	 de	 trabalho	 ou	

pósteres,	 consciencialização	 genérica	 por	meio	 de	 breves	 publicações,	 instruções	 de	

trabalho	e	notificações	por	e-mail).	

A	 gestão	 de	 riscos	 exige	 uma	 sensibilização	 e	 aplicação	 de	 práticas	 de	
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biossegurança	 de	 todos	 os	 que	 trabalham	 numa	 instalação	 ou	 setor.	 Todos	 são	

responsáveis	 por	 seguir	 as	 práticas	 e	 os	 procedimentos	 apropriados	 de	 qualquer	

estratégia	de	mitigação	de	risco	e	por	fornecer	feedback	sobre	sua	efetividade.		

	

I.4.	Equipamentos	de	proteção	
	

	 Os	 edifícios	 da	 UTAD	 cumprem	 as	 normas	 de	 segurança	 em	 vigor	 para	 os	

diferentes	 tipos	 de	 espaços	 e	 estão	 dotados	 de	 equipamentos	 de	 segurança	 como	

portas	de	emergência,	portas	corta-fogo,	bocas-de-incêndio	e	detetores	de	monóxido	

de	carbono	automatizados	e	com	alarme.	

	

I.4.1.	Equipamentos	de	Proteção	Coletiva	(EPC)	
	

	 Os	equipamentos	de	proteção	coletiva	são:	

• Chuveiro	de	emergência:	É	um	chuveiro	para	banhos	em	caso	de	acidentes	com	

produtos	químicos	e	fogo.	É	colocado	em	local	de	fácil	acesso	e	é	acionado	por	

alavancas	de	mãos,	cotovelos	ou	joelhos;	

• Lava-olhos:	 É	 utilizado	 para	 a	 lavagem	 dos	 olhos	 em	 casos	 de	 respingos	 ou	

salpicos	 acidentais.	 Pode	 fazer	 parte	 do	 chuveiro	 ou	 ser	 do	 tipo	 frasco	 lava-

olhos.	Todos	os	possíveis	utilizadores	deverão	estar	treinados	para	o	uso	deste	

EPC,	tendo	em	conta	que	jatos	fortes	de	água	podem	prejudicar	ainda	mais	o	

olho;	

• Extintores	de	incêndio:	Os	extintores	são	utilizados	para	acidentes	envolvendo	

fogo;	podem	ser	de	vários	tipos,	dependendo	do	tipo	de	material	envolvido	no	

incêndio.	

	 Os	extintores	de	incêndio	existentes	nas	várias	estruturas	são	de	classe	A+B+C	

(Tabela	 4),	 não	 sendo	 reconhecida	 em	nenhum	dos	 espaços	 ocupados	 pelo	MIMV	a	

necessidade	 de	 existência	 de	 extintores	 de	 classe	 D.	 A	 verificação	 e	 substituição	

periódica	das	cargas	extintoras	estão	contratualizadas	com	empresa	certificada.	
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Tabela	4	-	Classes	de	fogo	e	agentes	extintores.	

Classe	de	
Fogo	 Tipo	de	combustível	(ex.:)	

Agente	extintor	

Água*	 “Pó	Químico”	tipo	A+B+C	

A	 Papel,	madeira,	têxteis,	plástico	 Eficaz	

Muito	eficaz	B	 Líquidos	e	gases	inflamáveis	ou	combustíveis	e	
sólidos	liquidificáveis	

Nunca	usar	

C	 Equipamentos	elétricos	

D	

Metais	combustíveis	e	pirofóricos	(Ca,	Na,	K,	Mg,	T,	
entre	outros)	

O	fogo	deve	ser	abafado	com	areia	ou	grafite	ou	
combatido	com	extintores	de	classe	D	

Nunca	usar	

*	De	notar	que	a	água	só	deve	ser	usada	para	combater	fogos	de	classe	A.	

	

	 Em	 todas	 as	 instalações	 existem	 caixas	 ou	 armários	

com	material	 de	 primeiros-socorros,	 bem	 assinalados	 e	 em	

local	de	fácil	acesso	(Figura	2).	

	 Em	algumas	das	instalações,	de	acordo	com	o	grau	de	

risco	dos	procedimentos	aí	efetuados,	existem	chuveiros	de	

emergência	e	equipamentos	lava-olhos	(Figura	3).	

	 Todos	 os	 equipamentos	 de	 segurança	 estão	

devidamente	assinalados,	com	os	respetivos	pictogramas.		

	 A	sinalização	desempenha	um	papel	importante	como	

forma	 de	 informar	 os	 trabalhadores	 dos	 vários	 riscos	

inerentes	 às	 suas	 atividades,	 conduzindo-os	 a	 atitudes	 preventivas	 e	 de	 proteção,	

reduzindo	 o	 risco	 de	 acidentes.	 Devido	 à	 sua	 natureza	 universal,	 os	 pictogramas	

também	 alertam	 os	 utilizadores	 eventuais	 das	 instalações	 do	 MIMV	 para	 os	 riscos	

existentes	e	os	procedimentos	que	devem	cumprir.	

	 As	ações	de	formação	periódicas,	efetuadas	no	MIMV,	dirigidas	a	funcionários,	

docentes	e	não	docentes,	e	estudantes,	assim	como	a	abordagem	destas	matérias	em	

diversas	Unidades	Curriculares	visam	assegurar	o	conhecimento	e	cumprimento	destas	

matérias	por	todos.	

Figura	2	-	Material	de	
primeiros	socorros	do	HVUTAD.	
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I.4.2.	Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPI)	
	

	 Os	EPI	são	equipamentos	que	servem	para	proteção	do	contacto	com	agentes	

infeciosos,	 substâncias	 irritantes	 e	 tóxicas,	 materiais	 perfurocortantes	 e	 materiais	

submetidos	a	aquecimento	ou	congelamento.	Usar	EPI	é	um	direito	do	profissional	da	

saúde	 e	 a	 instituição	 em	 que	 esse	 profissional	 trabalha	 é	 obrigada	 a	 fornecê-los.	 É	

fundamental	 que	 o	 profissional	 da	 saúde	 utilize	 os	 EPI	 de	 forma	 correta.	 O	 uso	

indevido	desses	equipamentos	também	pode	provocar	acidentes.	Os	EPI,	descartáveis	

ou	não,	deverão	estar	à	disposição	em	número	suficiente	nos	postos	de	trabalho,	de	

forma	que	seja	garantido	o	imediato	fornecimento	ou	reposição.	

	 A	 designação	 “Equipamento	 de	 Proteção	 Individual”	 engloba	 um	 amplo	

conjunto	de	elementos	que	inclui,	entre	outros:	

• Vestuário	 e	 calçado	 de	 proteção:	 Batas,	 conjuntos	 de	 túnica-calça,	 fatos-de-

macaco,	 aventais,	 mangas,	 luvas,	 galochas,	 cobre-pés,	 botas	 de	 biqueira	

reforçada,	etc.;	

• Proteção	 facial	 e	 respiratória:	 máscaras	 naso-orais,	 máscaras	 de	 proteção	

respiratória	(respiradouros),	óculos	de	proteção,	viseiras	faciais,	etc.;	

• Outros	equipamentos:	Toucas,	capacetes,	etc..	

Figura	3	-	Chuveiro	de	emergência	e	dispositivo	de	
lavagem	ocular	e	facial	do	HVUTAD.	
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	 Todos	os	EPI	 têm	que	estar	 limpos,	em	boas	condições	de	utilização	e	 ser	de	

tamanho	adequado	ao	utilizador.	

	 Para	cada	área	 (ou	procedimento)	 são	definidos,	pelo	 responsável	do	serviço,	

os	 EPI	 que	 têm	 que	 ser	 utilizados.	 A	 necessidade	 de	 utilização	 dos	 mesmos	 está	

assinalada	com	os	pictogramas	apropriados.	O	não	cumprimento	das	normas	é	motivo	

de	 impedimento	 de	 acesso	 à	 respetiva	 área,	 podendo	 ser	 tomadas	 outras	 medidas	

disciplinares	mais	graves.	Os	EPI	respetivos	a	determinada	área	ou	procedimento	não	

devem	ser	usados	fora	desses	espaços.	

	 À	saída,	devem	ser	retirados	e	colocados	em	contentores	próprios,	todos	os	EPI	

descartáveis.	 Equipamentos	 não	 descartáveis	 devem	 ser	 retirados	 lavados	 e	

desinfetados	 e	 devidamente	 acondicionados.	 Todo	 o	 calçado	 de	 proteção	 não	

descartável	deve	 ser	bem	 lavado,	escovado	e	desinfetado	 sempre	que	contacte	 com	

material	infetocontagioso	e	sempre	que	se	encontre	visivelmente	sujo.	

	

I.4.2.1.	Batas	e	pijamas	cirúrgicos	
	

	 As	 batas	 e	 pijamas	 cirúrgicos	 não	 devem	 ser	 usados	 fora	 do	 ambiente	 de	

trabalho,	ou	seja,	devem	ser	retirados	sempre	que	se	desloquem	a	espaços	reservados	

a	 refeições,	casas	de	banho	e	espaço	exterior	que	não	 inclua	uma	prática	de	âmbito	

clínico.	

	 As	 batas	 e	 pijamas	 servem	 para	 proteger	 as	 roupas	 da	 contaminação,	 mas	

normalmente	 não	 são	 resistentes	 aos	 fluidos	 e,	 como	 tal,	 não	 devem	 ser	 usadas	

isoladamente,	 se	 se	 anteciparem	 situações	 de	 salpicos	 ou	 grande	 quantidade	 de	

fluidos.	Nestes	casos,	devem	ser	substituídos	por	material	impermeável.	

	 Devem	ser	mudados,	sempre	que	estejam	visivelmente	sujos	ou	contaminados	

com	fluidos,	bem	como	no	final	do	turno	de	trabalho.	

	 Seguem-se	as	normas	gerais	relativas	à	utilização	de	batas	e	pijamas:	

• Batas	e	pijamas	devem	ter	um	 tamanho	adequado	ao	utilizador.	A	bata	deve	

proteger	 todo	 o	 tronco	 e	 até	 cerca	 de	 10	 centímetros	 abaixo	 do	 joelho,	 não	

ultrapassando	a	altura	das	galochas	de	uso	comum.	A	sua	largura	deve	ter	folga	

necessária	para	impedir	a	transferência	imediata	de	material	contaminado	para	

o	vestuário	ou	pele,	em	caso	de	salpicos	e	pequenos	derrames;	
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• As	 batas	 não	 descartáveis	 devem	 ser	 feitas	 de	 material	 facilmente	 lavável,	

desinfetável	e	esterilizável;	

• As	batas	descartáveis	não	são	reutilizáveis;	

• Sempre	que	se	usam	batas	descartáveis,	devem	usar-se	luvas;	

• Na	 manipulação	 de	 certos	 produtos	 químicos,	 estão	 proibidas,	 ou	 são	

desaconselhadas,	 a	 utilização	 de	 batas	 plásticas,	 pelo	 que	 se	 deve	 ter	 em	

atenção	as	instruções	de	utilização	de	cada	produto;	

• As	batas	devem	ser	preferencialmente	de	fechar	atrás.	As	batas	com	abertura	

na	frente,	(linha	média	ou	lateral),	devem	ser	usadas	fechadas	até	à	altura	do	

colarinho;	

• Nas	 batas	 com	 cinto,	 este	 deve	 ser	 atado	 de	 modo	 a	 poder	 ser	 facilmente	

desatado	e	deve	ter	as	extremidades	curtas,	de	modo	a	não	contactarem	com	o	

chão	e	outras	superfícies;	

• Batas	e	pijamas	só	podem	ser	usados	se	estiverem	devidamente	higienizados.	

• As	batas	e	os	pijamas	usados	durante	o	manuseamento	de	potenciais	agentes	

infeciosos	devem	ser	lavados	após	cada	uso,	evitando	o	risco	de	contaminação	

das	mãos,	roupas	e	ambiente;	

• As	batas	e	pijamas	usados	em	 laboratório	não	devem	ser	usados	na	 clínica	e	

vice-versa;	

• Para	 remoção	 da	 bata	 ou	 do	 pijama,	 deve	 ter-se	 em	 conta	 de	 que	 a	 parte	

frontal	 e	 as	 mangas	 são,	 normalmente,	 as	 áreas	 mais	 contaminadas.	 Assim,	

deve	 tocar-se	 com	 as	mãos	 já	 sem	 luvas	 apenas	 na	 face	 interna	 do	mesmo,	

removendo-o	 de	 forma	 a	 que	 fique	 virado	 do	 avesso.	 No	 final	 deve	 ser	

dobrada,	com	a	face	interna	virada	para	o	exterior.	

	

I.4.2.2.	Luvas	
	

	 Existem	numerosos	tipos	de	luvas,	descartáveis	e	não	descartáveis,	de	diversos	

materiais	 e	 modelos,	 usados	 nas	 atividades	 laboratoriais,	 médicas,	 hospitalares	 e	

outras	atividades	profissionais.	O	tipo	de	 luvas	a	utilizar	em	cada	procedimento	deve	

ser	instituído	pelo	responsável	do	serviço	em	causa.	
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	 Caso	 existam	 previamente	 lesões	 cutâneas	 nos	 punhos,	 mãos	 e	 dedos,	 as	

mesmas	devem	ser	protegidas	por	um	penso,	antes	de	calçar	as	luvas.	

	 Seguem-se	os	procedimentos	gerais	da	utilização	de	luvas:	

• Antes	de	calçar	as	luvas,	as	mãos	e	os	punhos	devem	estar	limpos	e	secos	e	as	

unhas	devem	estar	aparadas;	

• As	 luvas	 devem	 ser	 colocadas	 de	 forma	 a	 se	 ajustarem	 à	 pele	 das	 mãos	 e	

cobrirem	o	punho	da	bata	ou	a	zona	do	pulso	(no	caso	do	uso	de	pijama);	

• Usar	 o	 tamanho	 apropriado	de	 luvas,	 de	modo	 a	 que	 estas	 fiquem	ajustadas	

nas	mãos	e	dedos.	Evitar	o	uso	de	luvas	que	fiquem	apertadas	ou	que	sejam	de	

tamanho	superior	ao	necessário;	

• Evitar	 o	 uso	 de	 luvas	 impermeáveis	 durante	 períodos	muito	 prolongados.	 Se	

necessário,	remover	periodicamente	as	luvas	e,	nos	intervalos,	lavar	e	massajar	

as	 mãos	 com	 água	 morna	 e	 sabão.	 Não	 esquecer	 de	 secar	 bem	 as	 mãos	 e	

punhos	antes	de	colocar	luvas	novas;	

• Ao	 usar	 luvas,	 as	 mesmas	 devem	 ser	 retiradas	 de	 imediato,	 devendo,	 de	

seguida,	lavar-se	bem	as	mãos	com	água	morna	e	sabão,	se	ocorrer:	

o Corte,	 rutura	 ou	 perfuração	 das	 luvas;	 verificar	 se	 não	 ocorreu	 lesão	

cutânea;	

o Amolecimento,	 plastificação	 ou	 endurecimento	 das	 luvas,	 sobretudo	

após	 contacto	 com	 produto	 químico;	 verificar	 se	 não	 ocorreu	 lesão	

cutânea;	

o Sensação	de	dormência	ou	formigueiro	nas	mãos;	massajar	suavemente	

as	mãos	e	verificar	a	retoma	da	sensibilidade	normal;	

o Escorrência	de	fluidos	para	o	interior	das	luvas;	

• Para	retirar	as	luvas,	a	primeira	deve	ser	removida	contactando	apenas	com	a	

sua	face	externa	(com	a	mão	oposta,	ainda	protegida)	e	mantida	na	mão	que	a	

retirou;	 a	 segunda	 deve	 ser	 removida	 contactando	 apenas	 com	 a	 sua	 face	

interna	(com	a	mão	oposta,	já	desprotegida),	tal	como	na	Figura	4;	

• Após	descartar	as	luvas,	deve	lavar-se	sempre	as	mãos.	
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I.4.2.3.	Toucas	
	 	

Devem	 ser	 usadas	 em	 casos	 específicos	 quando	 se	 prevê	 a	 probabilidade	 de	

contaminação	 do	 cabelo	 e	 couro	 cabeludo	 ou	 a	 contaminação	 dos	 animais	 ou	 do	

ambiente	 com	 cabelos	 ou	 partículas.	 Ao	 ser	 removidas,	 deve	 tocar-se	 com	 as	mãos	

sem	luvas	apenas	na	sua	face	interna.	

	

I.4.2.4.	Proteção	facial	(máscaras	e	óculos	de	proteção)	
	

	 A	proteção	facial	previne	a	exposição	das	membranas	mucosas	dos	olhos,	nariz	

e	 boca	 a	 materiais	 infetantes.	 Normalmente,	 inclui	 o	 uso	 de	 máscaras	 naso-orais	

(exemplo:	máscara	de	cirurgia)	e	óculos,	ou	uma	máscara	completa	que	deve	ser	usada	

para	prevenir	a	exposição	a	gotículas	e	aerossóis.		

	 Para	 serem	 removidos,	 deve	 tocar-se	 com	 as	 mãos	 sem	 luvas	 apenas	 nos	

atilhos/elásticos	ou	hastes	que	os	sustentam.	

	

I.4.2.5.	Protetor	respiratório	(respiradouro)	
	

	 Na	presença	de	determinados	agentes	infeciosos	que	possam	ser	transmitidos	

por	 aerossol,	 devem	 usar-se	 respiradouros	 (exemplo:	 aves	 com	 influenza	 aviária,	

clamidiose	aviária,	etc.).	

	 O	dispositivo	N95	é	um	respiradouro	relativamente	económico,	fácil	de	utilizar,	

que	 confere	 uma	 proteção	 respiratória	 considerável.	 Os	 utilizadores	 necessitam	 de	

formação	 referente	 à	 colocação	 das	 máscaras	 N95.	 As	 máscaras	 cirúrgicas	 não	

substituem	as	máscaras	N95.	

Figura	4	-	Forma	correta	de	remoção	das	luvas.	
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	 Para	ser	removido,	o	protetor	respiratório	deve	ser	tocado,	com	as	mãos	sem	

luvas,	apenas	na	zona	dos	atilhos	ou	elástico.	

	

I.4.2.6.	Calçado	
	

	 Deve	 usar-se	 sempre	 calçado	 fechado	 em	 todas	 as	 instalações,	 de	 modo	 a	

reduzir	o	risco	de	lesões	associadas	a	materiais	e	equipamentos	que	possam	cair	(ex.:	

bisturis,	agulhas,	tesouras,	entre	outros),	bem	como	de	lesões	provocadas	por	animais	

(ex.:	arranhões,	pisaduras,	entre	outros).	Este	tipo	de	calçado	proporciona	ainda	uma	

maior	proteção	aquando	do	contacto	com	substâncias	potencialmente	infeciosas	(ex.:	

fezes,	descargas	de	fluidos,	entre	outros).	

	 Calçado	especial	 de	borracha	ou	material	 descartável,	 como	 “cobre-pés”,	 são	

necessários	em	áreas	onde	 se	espera	haver	materiais	 infeciosos	no	 solo,	de	 forma	a	

prevenir	 a	 sua	disseminação	para	outras	 áreas.	 Isto	é	extremamente	 importante	em	

medicina	 veterinária,	 uma	 vez	 que	 os	 animais	 e	 as	 pessoas	 que	 trabalham	 com	 os	

mesmos	 têm	 mais	 contacto	 com	 o	 chão,	 ao	 contrário	 do	 que	 ocorre	 em	 medicina	

humana.	 Estes	 cobre-pés	 devem	 ser	 removidos	 quando	 a	 pessoa	 sai	 da	 área	

contaminada	 e	 devem	 ser	 imediatamente	 colocados	 em	 recetáculo	 apropriado	 ou	

deixados	na	entrada	da	área	contaminada.		

	 O	 calçado	 especial	 de	 borracha	 deve	 ser	 trocado	 aquando	 da	 saída	 da	 área	

referida.	Os	utilizadores	devem	ter	formação	referente	à	forma	correta	de	utilização	e	

troca	deste	tipo	de	calçado,	assim	como	da	importância	destas	práticas.	

	

I.5.	Saúde	individual	e	bem-estar	
	

	 Não	 só	 os	 riscos	microbiológicos,	 químicos	 e	 físicos	 poderão	 afetar	 o	 pessoal	

associado	ao	MIMV,	mas	também	os	riscos	ergonómicos,	psicossociais	e	associados	à	

visão	 são	uma	 realidade	 constante	nas	atividades	desenvolvidas	na	 lecionação	deste	

curso	 e	 assumem	 grande	 importância	 na	 saúde,	 pelo	 que	 serão	 apresentadas	 as	

principais	causas	associadas	aos	riscos	mencionados	e	sugeridas	formas	de	os	prevenir.	
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I.5.1.	Ergonomia	
	

	 A	manipulação	de	cargas	e	os	movimentos	repetidos	estão	associados	a	riscos	

ergonómicos,	 afetando	principalmente	a	musculatura,	 tendões	e	nervos	ao	nível	das	

costas	e	dos	membros	superiores.	Do	mesmo	modo,	as	posturas	forçadas	e	estáticas	

muitas	 vezes	 adquiridas	 durante	 o	 trabalho	 realizado	 em	 escritório	 podem	 trazer	

consequências	que	se	repercutem	na	saúde.	

	 Saber	como	contornar	estes	riscos	pode	contribuir	não	só	para	o	bem-estar	dos	

funcionários,	como	para	o	aumento	da	rentabilidade	de	trabalho.	

	

I.5.1.1.	Manipulação	de	cargas	
	

	 A	manipulação	de	cargas	inclui	qualquer	operação	de	transporte	de	uma	carga	

por	 parte	 de	 um	 ou	 mais	 trabalhadores,	 incluindo	 animais	 e	 objetos	 cuja	

movimentação	 envolva	 esforço	 físico	 (ex.:	 caixas,	 livros,	 produtos	 de	 limpeza,	

equipamento	mecânico,	etc.).	

	 De	 modo	 a	 evitar	 lesões,	 devem	 ser	 adotadas	 as	 seguintes	 medidas	

preventivas:	

• Alternar	 entre	 diferentes	 tarefas,	 de	 modo	 a	 que	 não	 sejam	 recrutados	 os	

mesmos	grupos	musculares	por	tempo	prolongado;	

• Realizar	 pequenas	 pausas	 sempre	 que	 surge	 o	 cansaço,	 de	modo	 a	 que	 este	

não	se	converta	em	lesões;	

• Utilizar	 os	 meios	 mecânicos	 apropriados	 para	 o	 efeito	 (carros,	 paletes,	 etc.)	

sempre	que	disponíveis;	

• Reduzir	a	carga	transportada	de	cada	vez;	

• Manter	a	coluna	reta	e	fletir	apenas	os	joelhos;	

• Aproximar	a	carga	do	corpo,	sempre	que	for	necessário	levantá-la;	

• Segurar	a	carga	com	firmeza	e	a	partir	dos	seus	pontos	mais	estáveis;	

• Sempre	que	for	necessário	fazer	movimentos	rotativos,	girar	os	pés	em	vez	do	

tronco	ou	cintura;	

• Realização	de	alongamentos	no	final	do	turno	de	trabalho.	
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I.5.1.2.	Movimentos	repetidos	
	

	 O	trabalho	manual	conduz	muitas	vezes	a	problemas	músculo-esqueléticos	nos	

antebraços,	punhos	e	mãos	devido	à	 realização	de	movimentos	 repetidos	ou	ao	uso	

excessivo	 articular	 e/ou	 muscular.	 Estes	 problemas	 são	 geralmente	 dolorosos	 e	

associados	a	uma	menor	capacidade	de	trabalho.	

	 Para	evitar	estas	lesões,	é	aconselhável	a	realização	de	exercícios	de	treino	da	

musculatura	que	irá	ser	recrutada	durante	os	turnos	de	trabalho,	especialmente	antes	

de	iniciar	a	respetiva	função.	A	lista	de	exercícios	recomendada	inclui,	com	auxílio	de	

acessórios	 apropriados,	 a	 extensão	 dos	 dedos,	 a	 extensão,	 flexão	 e	 lateralização	 do	

punho	e	a	rotação	do	antebraço.	

	 Outra	 forma	 de	 reduzir	 a	 probabilidade	 de	 lesões	 é	 a	 realização	 de	

aquecimento	 e	 alongamento	 do	 grupo	 muscular	 a	 exercitar	 durante	 o	 turno	 de	

trabalho,	através	de	exercícios	rápidos,	simples	e	que	não	provoquem	cansaço.	

	 As	 atividades	 que	 provocam	 e	 agravam	 a	 dor	 aos	 trabalhadores	 devem	 ser	

modificadas	 de	 forma	 a	 reduzir	 esse	 efeito,	 ou	 repartidas	 no	 tempo	 e	 por	 vários	

trabalhadores.	 Além	 disso,	 devem	 ser	 feitas	 pausas	 para	 descanso	 e	 alongamentos	

frequentemente.	

	

I.5.1.3.	Postura	
	

	 A	 manutenção	 de	 posturas	 incorretas	 e	 de	 posturas	 estáticas	 por	 tempo	

prolongado,	seja	em	trabalho	de	escritório	ou	em	trabalho	dinâmico,	está	associado	a	

problemas	 músculo-esqueléticos,	 provocando	 principalmente	 dores	 lombares	 e/ou	

cervicais.	Na	tabela	5	está	descrita	a	associação	entre	o	tipo	de	postura	no	trabalho	e	

as	partes	do	corpo	afetadas.	
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Tabela	5	-	Postura	de	trabalho	e	respetivas	partes	do	corpo	afetadas.	

Postura	de	trabalho	 Partes	do	corpo	afetadas	

De	pé,	sempre	no	mesmo	sítio	 Costas,	braços	e	pernas	(risco	de	varizes)	

Sentado,	tronco	reto	sem	encosto	 Músculos	extensores	do	tronco	

Sentado,	num	assento	demasiado	alto	 Costas,	joelhos,	coxas	e	pés	

Sentado,	num	assento	demasiado	baixo	 Costas,	ombros	e	pescoço	

Sentado	ou	de	pé,	com	o	corpo	inclinado	para	a	frente	
Região	lombar	(risco	de	lesão	nos	discos	

intervertebrais)	

Com	a	cabeça	inclinada	para	a	frente	ou	para	trás	 Pescoço	(risco	de	lesão	nos	discos	intervertebrais)	

Braços	esticados	para	os	lados,	para	a	frente	ou	para	trás	 Ombros	e	braços	

Posturas	incorretas	na	utilização	de	instrumentos	de	

trabalho	
Inflamação	de	tendões	

	

	 Deste	modo,	devem	ser	adotados	alguns	comportamentos	que	ajudam	a	evitar	

estas	lesões.	Quando	o	trabalho	se	realiza	sentado,	deve	manter-se	a	coluna	vertebral	

reta	 e	 apoiada	 no	 encosto	 da	 cadeira,	 nivelar-se	 a	 mesa	 à	 altura	 dos	 cotovelos	 e	

adequar	a	cadeira	ao	tipo	de	trabalho.	Quando	se	trabalha	de	pé	em	modo	estático,	

deve	 mudar-se	 frequentemente	 de	 posição,	 adquirindo	 sempre	 posturas	 corretas	 e	

que	facilitem	o	movimento	necessário	ao	tipo	de	trabalho.	Sempre	que	possível,	deve	

utilizar-se	uma	cadeira	móvel	e	giratória	que	permita	substituir	o	trabalho	em	pé,	seja	

ele	em	modo	estático	ou	dinâmico.	De	um	modo	geral,	deve	adotar-se	uma	postura	

fisiológica	e	não	forçada.	

	

I.5.2.	Riscos	e	boas	práticas	no	trabalho	de	escritório	
	

	 O	trabalho	de	escritório	está	associado	a	diversos	riscos	para	os	seus	usuários,	

nomeadamente	 problemas	 musculoesqueléticos	 (devido	 a	 posturas	 incorretas	 e	 ao	

mantimento	 de	 posturas	 estáticas	 por	 um	 período	 prolongado),	 problemas	 visuais	

(devido	aos	 reflexos,	 fraca	definição	de	 imagem	e	às	 cintilações	do	monitor)	e	ainda	

fadiga	mental	(frequente,	devido	à	complexidade	de	alguns	programas	informáticos,	à	

pressão	 associada	 ao	 cumprimento	 de	 prazos,	 à	 ausência	 de	 pausas	 e	 à	 falta	 de	

organização	de	trabalho).	

	 O	 escritório	 ou	 gabinete	 deve	 reunir	 as	 melhores	 condições	 de	 trabalho	

possíveis	e	que	se	adequem	ao	trabalho	realizado	e	aos	trabalhadores.	Para	isso,	deve	

ter-se	em	conta	os	seguintes	aspetos:	
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• Durante	 o	 turno	 de	 trabalho,	 devem	 ser	 feitas	 pausas	 com	 frequência	 (por	

exemplo,	10	minutos	por	cada	hora	e	meia	de	trabalho).	Quando	não	é	possível	

realizar	 pausas,	 deve	 alternar-se	 o	 trabalho	 em	 frente	 ao	 ecrã	 com	 outras	

tarefas	que	exijam	menor	esforço	mental,	visual	e	musculoesquelético;	

• O	trabalho	deve	ser	organizado	de	modo	a	reduzir	a	repetibilidade	(que	muitas	

vezes	 dá	 origem	 a	 monotonia	 e	 insatisfação)	 e	 de	 acordo	 com	 o	 tempo	

disponível,	 respeitando	 o	 ritmo	de	 cada	 um	e	 sem	exercer	 pressão	 excessiva	

para	o	cumprimento	de	prazos	nem	levar	ao	isolamento	que	impeça	o	contacto	

social.	

• Os	 programas	 de	 trabalho	 utilizados	 devem	 ser	 simples	 e	 intuitivos	 e	 os	

utilizadores	devem	receber	formação	relativa	à	sua	utilização;	

• Podem	 ser	 realizados	 alguns	 exercícios	 de	 relaxamento	 ocular,	 como,	 por	

exemplo,	durante	o	turno	de	trabalho,	olhar	periodicamente	para	objetos	que	

se	 encontrem	 longe	 ou,	 durante	 as	 pausas,	 tapar	 os	 olhos	 (abertos)	 com	 as	

mãos,	durante	30	segundos,	de	modo	a	intersetar	completamente	a	luz;	

• Os	sistemas	de	iluminação	não	devem	produzir	reflexos	e	devem	proporcionar	

uma	 luz	 clara,	 de	 intensidade	moderada	 (que	 permita	 uma	 visão	 nítida,	mas	

que	não	reduza	o	contraste	do	ecrã).	Devem	existir	cortinas	ou	persianas	que	

permitam	regular	a	intensidade	da	luz	natural	conforme	a	hora	do	dia;	

• A	mesa	deve	estar	posicionada	perpendicularmente	a	janelas	e	a	fontes	de	luz	

adequadas	 (para	 evitar	 encandeamento	 e	 reflexos	 indesejados),	 próxima	 de	

fontes	de	corrente	e	de	 forma	a	que	 favoreça	a	colocação	 frontal	do	ecrã	de	

trabalho	(ex.:	ecrã	do	computador).	Deve	ter	dimensões	adequadas	de	modo	a	

permitir	 a	 colocação	 flexível	 dos	 instrumentos	 de	 trabalho	 e	 deve	 ter	 um	

espaço	para	colocar	comodamente	as	pernas;	

• A	cadeira	deve	posicionar-se	o	mais	próxima	possível	da	mesa	e	a	uma	altura	

que	permita	que	o	braço	e	o	antebraço	do	utilizador	façam,	entre	si,	um	ângulo	

de	 90	 graus.	 O	 usuário	 deve	 sentar-se	 de	 modo	 a	 que	 as	 costas	 estejam	

completamente	 encostadas	 à	 cadeira	 e	 sem	 suportar	 qualquer	 peso	

(descarregando-o	no	encosto	da	cadeira);	
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• Com	 a	 cadeira	 e	 a	 mesa	 ajustadas,	 no	 caso	 de	 os	 pés	 não	 assentarem	

completamente	 e	 comodamente	 no	 chão,	 deve	 utilizar-se	 um	 apoio	 para	 os	

pés,	de	modo	a	evitar	posturas	forçadas;	

• O	teclado	deve	estar	numa	posição	exatamente	frontal	ao	utilizador,	de	modo	

a	que	este	não	necessite	de	girar	o	corpo	para	o	utilizar,	e	a	uma	distância	que	

permita	manutenção	dos	90	graus	entre	o	braço	e	o	antebraço.	O	“rato”	deve	

posicionar-se	à	mesma	altura	que	o	teclado;	

• O	 ecrã	 deve	 ser	 de	 boa	 qualidade	 (com	 dimensões	 adequadas	 ao	 trabalho	 a	

realizar,	de	alta	 resolução	e	elevada	 frequência	de	 imagem	e,	de	preferência,	

com	tratamento	antirreflexo)	e	deve	estar	na	direção	horizontal	dos	olhos	ou,	

no	 máximo,	 2	 ou	 3	 centímetros	 abaixo.	 Deve	 posicionar-se	 frontalmente	 ao	

utilizador,	assim	como	o	teclado,	a	uma	distância	que	pode	variar	entre	40	e	80	

centímetros.	No	caso	de	leitura	de	textos,	os	caracteres	devem	ter	um	tamanho	

que	 permita	 facilmente	 a	 sua	 leitura,	 utilizando,	 idealmente,	 programas	

informáticos	 que	permitam	ajustar	 o	 tamanho	da	 letra.	Da	mesma	 forma,	 os	

ecrãs	 devem	 ser	 de	 brilho	 e	 contraste	 ajustáveis	 e	 o	 utilizador	 deve	 saber	

alterá-los	 conforme	 as	 suas	 necessidades	 e	 as	 condições	 de	 iluminação	 do	

momento;	

• Os	objetos	de	uso	mais	frequente,	como	a	agenda,	os	telefones,	entre	outros,	

devem	estar	num	local	fácil	e	comodamente	alcançável.	

	

I.5.3.	Saúde	psicossocial	
	

	 A	saúde	é	também	afetada	por	diversos	fatores	psicossociais	no	trabalho.	Estes	

incluem	aspetos	como	as	condições	ambientais	(iluminação,	ruído,	temperatura,	etc.),	

as	 relações	 interpessoais,	 as	 funções	 desempenhadas,	 a	 possibilidade	 de	

desenvolvimento	 e	 promoção	 profissional,	 a	 estabilidade	 de	 emprego,	 o	 salário,	 o	

horário	 de	 trabalho,	 a	 possibilidade	 de	 pausas,	 o	 ritmo	de	 trabalho,	 entre	 outros.	 A	

interação	entre	o	trabalhador	e	as	respetivas	condições	de	trabalho	pode	ser	positiva	

ou	 negativa	 para	 a	 sua	 saúde	 e	 bem-estar,	 relacionando-se	 diretamente	 com	 a	

realização	pessoal,	motivação	e	rendimento	no	trabalho.	
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	 Quando	estes	 fatores	afetam	negativamente	o	 trabalhador,	 torna-se	um	risco	

para	a	saúde,	principalmente	devido	ao	aumento	do	stresse	e	da	fadiga.		

	 O	 stresse	 no	 trabalho	 é	 um	 conjunto	 de	 reações	 emocionais,	 cognitivas,	

fisiológicas	e	comportamentais	face	a	aspetos	adversos	do	trabalho,	caracterizando-se	

por	 altos	 níveis	 de	 excitação	 e	 angústia,	 com	 a	 frequente	 sensação	 de	 não	 poder	

resolver	 o	 problema.	 As	 causas	 mais	 comuns	 de	 stresse	 são	 a	 falta	 de	 controlo	 no	

trabalho	que	se	realiza,	a	monotonia,	os	prazos	justos,	a	necessidade	de	trabalho	a	alta	

velocidade,	a	exposição	à	violência	e	as	condições	de	trabalho	fisicamente	perigosas.	

Os	 efeitos	 do	 stresse	 não	 se	 traduzem	 em	 alterações	 imediatas,	 mas	 sim	 graduais,	

sendo	muitas	vezes	difícil	detetar	o	seu	início	e	a	causa.	Os	principais	efeitos	negativos	

são	o	pessimismo,	irritação,	ansiedade,	diminuição	do	rendimento	e	da	capacidade	de	

atenção,	 alterações	 na	 vida	 social	 e	 familiar,	 tensão	 e	 dores	musculares,	 disfunções	

gastrointestinais,	sintomas	cardiovasculares	e	respiratórios,	agressividade,	depressão,	

aumento	da	probabilidade	de	acidentes	de	trabalho,	etc..	

	 Embora	 existam	muitos	 tipos	 de	 fadiga	 associada	 ao	 trabalho,	 como	 a	 fadiga	

informativa	 ou	 a	 fadiga	 nervosa,	 a	 classificação	 geral	 divide-se	 apenas	 em	 fadiga	

laboral,	fadiga	física	e	fadiga	mental.	 A	fadiga	laboral	é	aquela	que	se	origina	na	

relação	 pessoa	 –	 trabalho,	 repercutindo-se,	 depois,	 quer	 a	 nível	 profissional,	 quer	 a	

nível	pessoal.	A	fadiga	física	deve-se	a	uma	tensão	muscular	excessiva	ou	a	uma	tensão	

exagerada	de	outras	partes	do	organismo,	como	os	olhos,	e	origina	cansaço,	mal-estar,	

insatisfação,	diminuição	da	quantidade	e	qualidade	do	trabalho,	entre	outros.	A	fadiga	

mental	 é	 típica	 dos	 trabalhos	mais	 sedentários,	 aparentemente	 cómodos,	 mas	 com	

elevadas	 exigências	 mentais,	 sejam	 elas	 a	 compreensão,	 o	 raciocínio,	 a	 solução	 de	

problemas,	a	atenção,	a	concentração,	a	memória,	etc.,	provocando	bloqueios	mentais	

temporários,	como	resposta	de	defesa	e	autorregulação,	cuja	frequência	e	duração	é	

tanto	maior	quanto	maior	e	mais	prolongada	é	a	exigência	mental.	

	 Todos	os	tipos	de	fadiga	provocam	aumento	do	número	de	erros	no	trabalho,	

diminuição	 da	 capacidade	 de	 resposta	 e	 da	 motivação,	 são	 multicausais,	 afetam	 o	

organismo	 como	 um	 todo	 em	 diversos	 graus	 (podendo	 causar	 dor,	 dispneia,	 tensão	

muscular,	 ansiedade,	 frustração,	 baixa	 autoestima,	 etc.)	 e	 são	 um	 mecanismo	

regulador	 do	 organismo,	 que	 indica	 quando	 é	 necessário	 parar	 para	 descansar,	mas	

têm	tendência	para	tornar-se	crónicas	e	persistentes,	sem	possibilidade	de	reparação.	
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Quando	 tal	 acontece,	 fala-se	 então	 de	 fadiga	 crónica,	 dificilmente	 reversível,	

causadora	de	diversos	e	graves	problemas	na	saúde	do	indivíduo,	daí	a	importância	da	

prevenção.	

	 Para	prevenir	a	fadiga,	é	importante	saber	reconhecer	os	seus	sintomas,	que	se	

podem	dividir	em	3	fases	evolutivas:	A	primeira	fase	é	caracterizada	por	manifestações	

de	 nervosismo	 e	 irritabilidade	 ou,	 contrariamente,	 de	 abatimento,	 dependendo	 das	

pessoas,	 estando	 associada	 a	 intolerância	 ao	 ruído,	 diminuição	 da	 capacidade	 de	

trabalho,	 sensação	 de	 cansaço	 geral,	 alterações	 do	 sono,	 etc..	 Na	 segunda	 fase,	 os	

sintomas	 anteriores	 agravam-se	 e	 surge	 também	 diminuição	 da	 autoconfiança,	

insónia,	alteração	do	caráter	e	da	sexualidade,	aparecimento	de	tics	e	doenças	como	

úlceras	 gástricas,	 hipertensão	 arterial,	 etc..	 Numa	 terceira	 fase	 surge	 a	 apatia	

caracterizada	 por	 uma	 decadência	 física	 e	 psíquica,	 desinteresse	 pelo	 meio	 que	 o	

rodeia	e,	por	vezes,	sérios	problemas	médicos.	

	 Deste	modo,	os	riscos	psicossociais	devem	ser	prevenidos.	Seguem-se	algumas	

das	medidas	preventivas	mais	comummente	utilizadas:	adequar	o	nível	e	o	 ritmo	de	

trabalho	 a	 cada	 trabalhador;	 fomentar	 a	 comunicação	 entre	 os	 vários	 profissionais	

com	diferentes	posições	hierárquicas	e	o	apoio	social	por	parte	dos	companheiros	de	

trabalho	 e	 dos	 superiores;	 facilitar	 a	 coesão	 do	 grupo	 de	 trabalho;	 melhorar	 a	

motivação	no	 trabalho;	proporcionar	 formação	aos	 trabalhadores,	 para	os	dotar	das	

capacidades	necessárias	à	realização	do	trabalho	e	à	melhoria	e	evolução;	potenciar	a	

criatividade	e	as	capacidades	dos	trabalhadores,	etc.	

	

I.6.	Circulação	de	pessoas	e	materiais	
	

	 Nas	 instalações	 e	 espaços	 devem	 estar	 assinalados	 os	 trajetos	 preferenciais	

para	pessoas,	animais	e	materiais,	de	modo	a	evitar	o	cruzamento	de	materiais	com	

diferente	potencial	contaminante	e	a	contaminação	acidental	de	espaços	e	indivíduos.	

	 Quando	 não	 for	 possível	 estabelecer	 diferentes	 trajetos,	 a	 circulação	 de	

pessoas,	animais	e	material	deve	estar	desfasada	no	tempo.	

	 A	circulação	e	transporte	de	material	biológico	e	de	material	ou	 instrumentos	

contaminados	 entre	 os	 diversos	 espaços	 e	 edifícios	 utilizados	 pelo	MIMV	 seguem	 o	
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princípio	do	embalamento	triplo/dupla	contenção:	no	mínimo,	existem	duas	barreiras	

estanques	a	separar	o	material	biológico	da	embalagem	exterior	(Figura	5)	

	 O	 envio	 de	material	 biológico	 para	 o	 estrangeiro	 deverá	 seguir	 as	 normas	 e	

legislação	em	vigor	em	Portugal	e	no	país	destinatário.	

Os	 formulários	 de	 pedidos	 ou	 de	 especificação	 de	 amostras	 não	 devem	 ser	

embrulhados	 com	 os	 recipientes	 mas	 colocados	 em	 envelopes	 de	 preferência	

impermeáveis.		

As	 amostras	 devem	 ser	 transportadas	 entre	 serviços	 ou	 instituições	 utilizando	 o	

sistema	básico	de	embalagem	 tripla.	 Este	 sistema	é	 composto	por	 três	elementos,	o	

primeiro	recetáculo,	a	embalagem	secundária	e	a	embalagem	exterior.	

O	 primeiro	 recetáculo	 contém	 a	 amostra	 e	 deverá	 ser	 estanque	 e	 identificado.	 Este	

normalmente	encontra-se	embalado	com	material	absorvente	de	forma	a	absorver	o	

líquido	 em	 caso	 de	 quebra	 ou	 derrame	 deste.	 A	 embalagem	 secundária	 protege	 o	

primeiro	

recetáculo	e	também	deverá	ser	estanque.	A	embalagem	exterior	protege	a	segunda	

embalagem	 contra	 possíveis	 danos	 durante	 o	 transporte.	 Nesta	 também	 deverá	

constar	identificação	do	conteúdo	e	o	risco	biológico	das	amostras.		

	

	

	

	

	

	

	

Figura	5	-	Exemplo	de	contentores	para	o	transporte	de	amostras	biológicas.	
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I.6.1.	Registo	de	entrada	de	material	biológico	
	

	 Todos	os	serviços	ou	unidades	que	recebam	animais,	suas	partes	ou	produtos,	

devem	possuir	 um	 registo	de	 entrada	de	material	 biológico,	 onde	devem	constar	 os	

seguintes	dados:	

• Data	de	entrada;	

• Identificação	do	animal,	suas	partes	ou	produtos,	 incluindo	a	espécie,	raça	ou	

estirpe,	sexo	e	idade	(aproximada)	e	designação	da	parte	ou	produto;	

• Identificação	do	detentor	ou	depositante	legal;	

• Exames	/	análises	a	efetuar;	

• Data	de	saída	(incluindo	a	eliminação	do	cadáver,	parte	ou	produto);	

• Responsável	pelo	exame	clínico	ou	análise.	

	

I.6.2.	Registo	de	entrada	de	pessoas	estranhas	ao	serviço	
	

	 No	 caso	 de	 entrada	 de	 pessoas	 estranhas	 ao	 serviço,	 deve	 ser	 registada,	 em	

cada	serviço,	a	área	visitada	e	data	e	hora	de	entrada	e	de	saída.	O	documento	deve	

ser	assinado	pela	pessoa	que	pretende	visitar	e	pelo	responsável	pelas	visitas.	Podem	

ser	 exigidos	 outros	 elementos	 identificativos	 ou	 auxiliares,	 de	 acordo	 com	o	 tipo	 de	

funções	e	procedimentos	próprios	de	cada	serviço	ou	unidade.	

	

I.7.	 Lavagem,	 desinfeção	 e	 esterilização	 de	 espaços,	
superfícies	e	materiais	
	

	 Para	 as	 diferentes	 instalações	 e	 espaços	 devem	 estar	 instituídas	 regras	 de	

limpeza	 e	 desinfeção,	 incluindo	 os	 diferentes	 equipamentos,	 instrumentos,	

detergentes	e	desinfetantes	utilizados.	Estas	regras	devem	discriminar:	

• Procedimentos	 diários:	 a	 efetuar	 durante	 o	 turno	 de	 trabalho	 e	 no	 final	 do	

mesmo;	

• Procedimentos	de	reforço	das	medidas	de	lavagem	e	desinfeção:	a	efetuar	com	

periodicidade	mais	alargada,	ou	em	situações	específicas;	
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• Procedimentos	de	lavagem	e	desinfeção	em	caso	de	emergência	grave.	

	 Nos	espaços	ou	instalações	onde	existam	meios	para	a	lavagem	e	desinfeção	de	

instrumentos	e	materiais,	estas	operações	devem	ser	 feitas	em	estações	de	trabalho	

dedicadas	para	este	fim.	O	espaço	onde	é	feita	a	limpeza	e	desinfeção	de	instrumentos	

e	 materiais	 deve	 ser	 considerado	 uma	 zona	 de	 risco.	 Os	 funcionários	 que	 efetuam	

estas	operações	devem	estar	devidamente	protegidos	com:	

• Bata	(ou	conjunto	de	túnica	e	calça	ou	fato-de-macaco)	e	avental	impermeável;	

• Luvas	de	borracha	reforçada;	

• Sempre	que	seja	previsível	a	formação	de	respingos	e	aerossóis	contaminantes,	

deve	usar-se	viseira	facial.	

	 Nos	espaços	ou	instalações	onde	não	existem	meios	próprios	para	a	lavagem	e	

desinfeção	 de	 instrumentos	 e	 materiais,	 deve	 haver	 indicação	 da	 localização	 onde	

essas	operações	são	efetuadas.	

	 Todos	os	 instrumentos	e	materiais	contaminados	devem	ser	transportados	de	

acordo	com	o	princípio	da	dupla	contenção	(tal	como	as	amostras	biológicas).	

	

I.7.1.	Princípios	gerais	
	

• Manter	os	espaços	e	superfícies	de	trabalho	arrumadas;	

• Não	utilizar	os	espaços	de	circulação	e	as	superfícies	de	trabalho	como	áreas	de	

armazenamento	de	produtos	ou	materiais;	

• Não	acumular	instrumentos	e	materiais	sujos	sobre	as	superfícies;	

• Durante,	 ou	 no	 final	 da	 tarefa,	 os	 resíduos	 produzidos	 (incluindo	 material	

descartável	 já	 usado)	 devem	 ser	 colocados	 nos	 contentores	 respetivos	 e	 o	

material	 sujo	 deve	 ser	 transportado	 para	 a	 zona	 de	 lavagem	 (ou	 para	 os	

contentores	 apropriados,	 no	 caso	 de	 necessidade	 de	 transporte	 para	 as	

estações	de	lavagem)	;	

• A	limpeza	tem	que	preceder	sempre	a	desinfeção;	

• A	desinfeção	não	substitui	a	limpeza;	

• Remover	 os	 resíduos	 sólidos	 existentes	 antes	 da	 utilização	 de	 produtos	 de	

limpeza.	Usar	luvas	neste	procedimento;	
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• Na	presença	de	sangue	ou	outros	fluidos,	proceder	à	sua	limpeza	e,	de	seguida,	

aplicar	um	desinfetante;	

• As	 embalagens	 contendo	 produtos	 de	 limpeza	 ou	 desinfetante	 devem	 estar	

devidamente	rotuladas;	

• Respeitar	as	diluições	 indicadas	pelos	 fabricantes	dos	produtos	de	 limpeza	ou	

desinfeção,	bem	como	os	tempos	de	contacto	e	a	temperatura	de	utilização;	

• Não	 misturar	 produtos	 de	 limpeza,	 nem	 desinfetantes,	 a	 menos	 que	 haja	

indicação	por	parte	dos	respetivos	fabricantes;	

• Não	 usar	 os	 produtos	 de	 limpeza	 ou	 desinfeção	 (destinados	 a	 superfícies	 e	

materiais	 inertes)	 em	 superfícies	 corporais,	 a	 menos	 que	 o	 fabricante	 do	

respetivo	produto	garanta	segurança	nesta	prática;	

• Usar	 equipamento	 de	 proteção	 adequado	 quando	 se	 manipulam	 as	

embalagens	de	desinfetante;	

• Nas	 superfícies	 horizontais	 deve	 iniciar-se	 o	 processo	 de	 limpeza	 a	 partir	 do	

fundo	da	sala,	em	direção	à	porta	de	saída.	Nas	superfícies	verticais,	o	processo	

de	 limpeza	 deve	 ser	 realizado	 de	 cima	 para	 baixo,	 iniciando-se	 no	 teto	 e	

terminando	 no	 chão.	 A	 limpeza	 do	 pavimento	 deve	 ser	 efetuada	 com	 duplo	

balde,	não	misturando	líquido	usado	com	solução	limpa;	

• Os	 materiais	 de	 limpeza	 devem	 ser	 de	 uso	 exclusivo	 de	 cada	 área	 a	 fim	 de	

evitar	contaminação	cruzada;	

• Muitos	 dos	 produtos	 de	 limpeza	 e	 desinfetantes	 deterioram	 vários	 tipos	 de	

materiais,	pelo	que	devem	ser	seguidas	as	recomendações	dos	fabricantes	dos	

equipamentos	 e	 instrumentos	 relativas	 à	 sua	 limpeza,	 desinfeção	 e	

esterilização	(geralmente	incluídas	nos	respetivos	manuais	de	utilização).	

	

I.7.2.	Lavagem	e	desinfeção	
	

	 Os	 espaços,	 superfícies	 de	 trabalho,	 instrumentos	 e	 materiais	 podem	 ser	

lavados	e	desinfetados	através	de	meios	químicos,	físicos	ou	combinação	de	ambos.	

	 A	limpeza	e	lavagem	reduz	em	mais	de	80%	os	microrganismos	existentes	nas	

superfícies	e,	frequentemente,	pode	ser	efetuada	através	da	simples	aplicação	de	água	
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e	detergente	de	uso	geral	(doméstico	ou	industrial).	Espaços	que	requerem	condições	

de	limpeza	mais	exigentes	deverão	especificá-las	nos	respetivos	manuais	de	segurança.	

	 A	 lavagem	de	muitos	materiais	e	 instrumentos	pode	ser	manual	ou	mecânica.	

Sempre	que	possível,	deve	dar-se	preferência	à	lavagem	mecânica,	porque	além	de	ser	

um	 método	 que	 permite	 um	 melhor	 controlo	 e	 replicação	 dos	 resultados	 e	 sua	

validação,	 representa	menos	 riscos	 para	 o	 operador	 e	 é,	 em	 geral,	mais	 económica.	

Tem	ainda	a	 vantagem	de	poder	 ser	 associada	à	desinfeção	 térmica	ou	química,	 em	

alguns	equipamentos	adequados	ao	efeito.	

	 Na	 lavagem	de	certos	espaços	e	superfícies	pode	ser	vantajosa	a	aplicação	de	

água	ou	de	vapor	de	água	quente	sob	pressão,	mas	deve	ter-se	em	conta	a	segurança	

do	operador,	devido	à	formação	de	aerossóis	contaminados.	O	vestuário	de	proteção	

deve	 ser	 completo	 e	 impermeável	 e	 o	 uso	 de	 máscara	 nasofacial	 e	 viseira	 facial	

obrigatório.	

	 A	desinfeção	é	 classificada	em	 três	níveis,	de	acordo	com	o	grau	de	 risco	e	a	

contaminação	existente	(Tabela	6).	

	

Tabela	6	-	Níveis	de	desinfeção	(OMS,	2004).	

Nível	 Características	

Baixo	
Destruição	da	maior	parte	das	bactérias	patogénicas	e	alguns	vírus;	não	destrói	

necessariamente	Mycobacterium	tuberculosis,	nem	esporos	bacterianos	

Intermédio	
Destrói	todas	as	bactérias	vegetativas,	incluindo	Mycobacterium	tuberculosis,	mas	não	todos	

os	vírus	nem	esporos	bacterianos	

Alto	
Destrói	todas	as	bactérias	vegetativas	e	vírus,	mas	não	necessariamente	todos	os	esporos	

bacterianos	

	

	 Deve	ter-se	em	atenção	o	facto	de	os	produtos	de	desinfeção	terem	modos	de	

ação	 distintos	 e	 limitações	 próprias	 (Tabela	 7).	 Em	 muitos	 casos,	 o	 aumento	 da	

concentração	ou	do	tempo	de	contacto	com	o	produto	de	desinfeção	não	aumenta	o	

nível	de	desinfeção	obtido.	
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	 A	 escolha	 dos	 desinfetantes	 adequados	 para	 cada	 infraestrutura	 é	 um	 fator	

essencial	na	eficácia	de	um	plano	de	limpeza	e	desinfeção	adequado.	

Cada	unidade	do	MIMV	possui	procedimentos	específicos	adequados	à	necessidade	da	

unidade.	 No	 entanto,	 antes	 de	 executar	 qualquer	 um	 destes	 procedimentos,	 os	 EPI	

devem	ser	sempre	usados	e	em	caso	de	preparação	de	diluições	a	proteção	deve	ser	

reforçada	com	viseiras	e	o	uso	de	luvas	de	borracha.	

	

Tabela	7	-	Suscetibilidade	de	agentes	patogénicos	a	diferentes	classes	de	desinfetantes.	

Mais	suscetível	 Ácidos	 Álcalis	 Álcoois	 Aldeídos	 Biguanidas	

Halogénios	 Agentes	

oxidantes	
Fenóis	 CAQ	

Hipocloritos	 Iodo	

Micoplasmas	 +	 ++	 ++	 ++	 ++	 ++	 ++	 ++	 ++	 +	

Bactérias	G+	 +	 +	 ++	 ++	 ++	 +	 +	 +	 ++	 ++	

Bactérias	G-	 +	 +	 ++	 ++	 ++	 +	 +	 +	 ++	 +	

Pseudomonas	 +	 +	 ++	 ++	 +/-	 +	 +	 +	 ++	 -	

Rickettsias	 +/-	 +	 +	 +	 +/-	 +	 +	 +	 +	 +/-	

Vírus	

encapsulados	
+	 +	 +	 ++	 +/-	 +	 +	 +	 +/-	a	 +/-	

Clamídias	 +/-	 +	 +/-	 +	 +/-	 +	 +	 +	 +/-	 -	

Vírus	não	

encapsulados	
-	 +/-	 -	 +	 -	 +	 +	 +/-	 -	 -	

Esporos	

fúngicos	
+/-	 +	 +/-	 +	 +/-	 +	 +	 +/-	 +	 +/-	

Parvovírus	 ?	 ?	 -	ou	+/-	 +	 -	ou	+/-	 +	 +/-	 +/-	 -	 -	

Micobactérias	 -	 +	 +	 +	 -	 +	 +/-	 +/-	 +/-	 -	

Esporos	

bacterianos	
+/-	 +/-	 -	 +	 -	 +/-	 +/-	 +	b	 -	 -	

Coccídeos	 -	 +	c	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 +	d	 +	d	

Priões	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Mais	resistente	

Legenda:	

-	sem	atividade	

+/-	atividade	limitada	

?	informação	não	disponível	

+	eficaz	

++	altamente	eficaz	

a	varia	com	a	composição	

b	ácido	peracético	

c	hidróxido	amónio	

d	alguns	têm	atividade	
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I.7.3.	Esterilização	
	

	 A	 esterilização	 implica	 a	 destruição	 de	 todos	 os	 microrganismos	 existentes	

numa	superfície,	material	ou	espaço.	Ao	contrário	do	que	acontece	com	a	desinfeção,	

a	esterilização	é	um	processo	absoluto,	não	existindo	“graus	de	esterilização”.	

	 Os	processos	de	esterilização	podem	ser	físicos,	químicos	ou	combinados.	Nas	

instalações	do	MIMV,	de	momento,	estão	disponíveis	métodos	físicos	de	esterilização,	

nomeadamente	a	aplicação	de	calor	seco,	calor	húmido	e	raios	ultravioleta	(UV).	

	 Pode	não	ser	possível	assegurar	a	esterilização	de	determinados	instrumentos	

médicos	e	 laboratoriais.	Nestes	casos,	deve	prestar-se	particular	atenção	às	medidas	

de	limpeza	e	desinfeção	a	aplicar,	sobretudo	nos	componentes	passíveis	de	possuírem	

maior	carga	contaminante.	

I.8.	Lavagem	e	desinfeção	das	mãos	
	

	 A	 lavagem	 e	 desinfeção	 das	 mãos	 é	

um	 dos	 meios	 mais	 eficazes	 de	 prevenir	

contaminações	 e	 infeções	 acidentais	 em	

humanos.	 Todos	 os	 locais	 de	 lavagem	 e	

desinfeção	 das	 mãos	 devem	 conter	 um	

esquema	 informativo	 da	 forma	 correta	 e	

eficaz	 de	 o	 fazer.	 Para	 além	 dos	 lavatórios	

para	 higienização	 das	 mãos,	 devem	 existir	

dispensadores	 de	 gel	 desinfetante	 para	

higienização	das	mãos,	que	dispensam	o	uso	

de	 água	 e	 de	material	 para	 secagem	 (Figura	

6).	

	

	

Figura	6	-	Dispensador	de	gel	desinfetando	do	
HVUTAD. 



35	
	

Protocolo	 de	 lavagem	 das	 mãos	 com	 água	 e	 sabão	 ou	 com	 água	 e	 detergente-

desinfetante:	

• Remover	acessórios	como	anéis,	pulseiras,	 relógio	de	pulso,	entre	outros,	das	

mãos	e	braços;	

• Molhar	 as	mãos	 com	 água	 preferencialmente	morna.	 Não	 usar	 água	 quente,	

pois	esta	agride	a	pele	e	conduz	a	desidratação	e	a	dano	adicional;	

• Aplicar	o	sabão	líquido	ou	em	espuma;	

• Esfregar	 vigorosamente	 toda	 a	 superfície	 das	 mãos	 durante,	 no	 mínimo,	 15	

segundos,	sendo	o	ideal	40-60	segundos;	

• Ter	especial	atenção	às	extremidades	dos	dedos	e	unhas,	espaços	interdigitais,	

costas	das	mãos	e	base	dos	punhos;	

• Retirar	o	excesso	de	sabão	com	água	morna;	

• Secar	as	mãos	com	um	toalhete	de	papel	ou	no	secador	automático;	

• No	caso	de	as	torneiras	serem	de	tipo	manual,	devem	ser	fechadas	usando	um	

toalhete	de	papel	(barreira	entre	as	mãos	limpas	e	a	superfície,	potencialmente	

contaminada.	

Protocolo	de	higienização	das	mãos	com	gel	desinfetante:	

• Desinfetar	as	mãos	apenas	quando	lavadas;	

• Remover	acessórios	como	anéis,	pulseiras,	 relógio	de	pulso,	entre	outros,	das	

mãos	e	braços;	

• Espalhar	 o	 produto	 por	 toda	 a	 superfície	 das	 mãos,	 concentrando-se	 nas	

extremidades	dos	dedos	e	unhas,	 entre	os	dedos,	 costas	e	palmas	das	mãos.	

Deve	ser	usada	quantidade	suficiente	que	permita	um	contacto	mínimo	de	15	

segundos;	

• Esperar	 que	 o	 produto	 seque	 naturalmente	 por	 exposição	 ao	 ar	 (15-20	

segundos).	
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I.9.	Gestão	de	resíduos	
	

	 A	triagem	e	o	acondicionamento	dos	resíduos	devem	ser	realizados	de	modo	a	

permitir	uma	identificação	clara	da	sua	origem	e	do	seu	grupo,	em	consonância	com	a	

legislação	em	vigor	(Despacho	n.º	242/96	de	13	de	agosto;	Despacho	n.º	761/99	de	31	

de	março;	Decreto-Lei	nº	178/2006,	de	5	de	setembro;	Portaria	n.º	43/2011	de	20	de	

janeiro).	
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Tabela	8	-	Classificação	de	resíduos	e	tipo	de	acondicionamento.	

Grupo	 Tipo	de	resíduo	(ex.:)	 Acondicionamento	

I	

Resíduos	equiparados	a	urbanos	

a)	Resíduos	provenientes	de	serviços	gerais	(como	gabinetes,	salas	

de	 reunião,	 salas	 de	 convívio,	 instalações	 sanitárias,	 vestiários,	

etc.);	

b)	 Resíduos	 provenientes	 de	 serviços	 de	 apoio	 (como	 oficinas,	

jardins,	armazéns	e	outros);	

c)	Embalagens	e	 invólucros	comuns	 (como	papel,	 cartão	e	outros	

de	idêntica	natureza);	

d)	 Resíduos	 provenientes	 da	 hotelaria,	 resultantes	 da	 confeção	 e	

restos	de	alimentos	servidos	a	doentes	não	incluídos	no	Grupo	III.	

Sacos	brancos	ou	pretos	em	

contentores	fechados	com	a	

classificação	do	tipo	de	resíduos	

II	

Resíduos	hospitalares	não	perigosos	

a)	 Material	 ortopédico:	 talas,	 gessos	 e	 ligaduras	 gessadas	 não	

contaminadas	(de	animais	sem	doenças	infeciosas)	e	sem	vestígios	

de	sangue;	

b)	 Fraldas	 e	 resguardos	 descartáveis	 não	 contaminados	 e	 sem	

vestígios	de	sangue;	

c)	Material	de	proteção	individual	utilizado	nos	serviços	gerais	e	de	

apoio,	com	exceção	do	utilizado	na	recolha	de	resíduos;	

d)	Embalagens	vazias	de	medicamentos	ou	de	outros	produtos	de	

uso	clínico	ou	comum,	com	exceção	dos	incluídos	no	Grupo	III	e	no	

Grupo	IV;	

e)	Frascos	de	soros	não	contaminados,	com	exceção	dos	do	Grupo	

IV.	

III	

Resíduos	hospitalares	de	risco	biológico	

a)	Todos	os	resíduos	provenientes	de	jaulas	de	doentes	infeciosos	

ou	 suspeitos,	 de	 blocos	 operatórios,	 de	 salas	 de	 tratamento,	 de	

salas	 de	 necropsia	 e	 de	 anatomia	 patológica,	 do	 laboratório	 de	

patologia	 clínica	 e	 de	 laboratórios	 de	 investigação,	 com	 exceção	

dos	do	Grupo	IV;	

b)	Todo	o	material	utilizado	em	diálise;	

Sacos	brancos	ou	pretos	em	

contentores	verdes	de	tampa	preta	
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c)	Peças	anatómicas	não	identificáveis;	

d)	Resíduos	que	resultam	da	administração	de	sangue	e	derivados;	

e)	Sistemas	utilizados	na	administração	de	soros	e	medicamentos,	

com	exceção	dos	do	Grupo	IV;	

f)	Sacos	coletores	de	fluidos	orgânicos	e	respetivos	sistemas;	

g)	 Material	 ortopédico:	 talas,	 gessos	 e	 ligaduras	 gessadas	

contaminadas	 ou	 com	 vestígios	 de	 sangue;	 material	 de	 prótese	

retirado	a	doentes;	

h)	 Fraldas	 e	 resguardos	 descartáveis	 contaminados	 ou	 com	

vestígios	de	sangue;	

i)	Material	de	proteção	individual	utilizado	em	cuidados	de	saúde	e	

serviços	 de	 apoio	 geral	 em	 que	 haja	 contacto	 com	 produtos	

contaminados	(como	luvas,	máscaras,	aventais	e	outros).	

IV	

Resíduos	perigosos	

a)	 Peças	 anatómicas	 identificáveis,	 fetos	 e	 placentas,	 até	

publicação	de	legislação	específica;	

b)	Cadáveres	de	animais	de	experiência	laboratorial;	

c)	Materiais	 cortantes	 e	 perfurantes:	 agulhas,	 cateteres	 e	 todo	 o	

material	invasivo;	

d)	Produtos	químicos	e	fármacos	rejeitados,	quando	não	sujeitos	e	

legislação	específica;	

e)	 Citostáticos	 e	 todo	 o	material	 utilizado	 na	 sua	manipulação	 e	

administração.	

Contetores	vermelhos	com	tampa	

preta	

	

	

	 Os	diferentes	 resíduos	 são	 recolhidos	pela	empresa	Rentokil	 Initial	Portugal	e	

encaminhados	para	os	tratamentos	específicos	que	requerem.	Os	resíduos	do	Grupo	I	

são	encaminhados	para	aterro	 sanitário	ou	para	 reciclagem.	Os	 resíduos	do	Grupo	 II	

são	encaminhados	para	aterro	 sanitário.	Os	 resíduos	do	Grupo	 III	 são	encaminhados	

para	aterro	sanitário	após	autoclavagem.	Os	resíduos	do	Grupo	IV	são	encaminhados	

para	incineração.	O	material	cortante	e	perfurante	deve	ser	eliminado	em	recipientes	
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próprios	“BIO	BOX”	constituídos	de	material	resistente	e	anti	perfurante,	estes	devem	

ser	recolhidos	quando	atingirem	os	¾	da	sua	capacidade.	

	

I.10.	Procedimentos	em	caso	de	acidente	
	

	 Acidente	de	trabalho	é	aquele	que	decorre	do	exercício	profissional	e	que	causa	

lesão	corporal	ou	perturbação	funcional	que	provoca	a	perda	ou	redução,	permanente	

ou	temporária,	da	capacidade	para	o	trabalho.	

	 Os	vários	espaços	devem	possuir	 caixa	ou	armário	com	material	de	primeiros	

socorros,	em	locais	bem	assinalados	e	de	fácil	acesso.	Além	disso,	deve	estar	sempre	

disponível	uma	bata	suplente,	um	formulário	para	registo	de	acidente	e	os	contactos	

telefónicos	de	socorro.	

	 Em	caso	de	acidente,	deve	verificar-se	de	imediato	o	estado	de	consciência	e	a	

capacidade	física	do	acidentado	e	avaliar	a	lesão.	

	 Em	caso	de	dúvida	sobre	a	gravidade	da	situação	ou	em	caso	de	agravamento	

dos	 sintomas,	 deve	 contactar-se	 o	 Instituto	Nacional	 de	 Emergência	Médica	 (INEM),	

através	do	número	112.	

	

I.10.1.	Acidente	pessoal	de	gravidade	reduzida	
	

	 Nas	 situações	 de	 acidentes	 pessoais	 de	 gravidade	 reduzida	 consideram-se	 as	

lesões	de	baixo	grau	de	perigosidade	para	a	integridade	física	de	um	único	indivíduo	e	

que,	em	princípio,	não	necessitam	de	intervenção	médica	urgente.	Incluem	pequenos	

cortes,	perfurações	ou	erosões	pouco	profundas	da	pele	 (soluções	de	continuidade),	

queimaduras	de	contacto	de	grau	1	ou	2	de	área	corporal	pequena	e	bem	localizada	

(com	exceção	da	face	e	olhos)	e	contusões	moderadas	por	queda	ou	esmagamento.	

	 Devem	 ser	 prestados	 os	 primeiros	 socorros	 apropriados,	 nomeadamente	 a	

lavagem	 abundante	 com	 água	 ou	 soro	 fisiológico,	 a	 aplicação	 de	 antissético	 nas	

soluções	 de	 continuidade,	 a	 lavagem	 abundante	 com	 água	 corrente	 e	 aposição	 de	

penso	gordo	nas	queimaduras	e	a	aplicação	de	frio	nas	contusões.	

	 Caso	 o	 acidente	 ocorra	 durante	 a	 preparação	 ou	 manipulação	 de	 produto	

químico	 e	 haja	 certeza	 ou	 forte	 suspeita	 de	 contaminação	 do	 acidentado,	 deve	
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consultar-se	a	respetiva	Ficha	de	Segurança	do	Produto	(“Material	Safety	Data	Sheet”,	

MSDS)	 que,	 caso	 necessário,	 deve	 ser	 disponibilizada	 aos	 serviços	 de	 emergência	

médica.	

	 Caso	o	acidentado	necessite	de	intervenção	médica	não	urgente,	deve	dirigir-se	

ao	Centro	de	Saúde	local,	preferencialmente	acompanhado.	Em	caso	de	contaminação	

com	reagente	químico	ou	biológico,	deve	fazer-se	chegar	aos	profissionais	de	saúde	a	

cópia	 da	 respetiva	 MSDS	 ou	 as	 informações	 necessárias	 acerca	 da	 perigosidade	 do	

produto	contaminante.	

	 Em	 indivíduos	 portadores	 de	 determinadas	 doenças,	 um	 acidente	 que,	 em	

princípio,	seria	considerado	de	gravidade	reduzida,	pode	transformar-se	em	acidente	

agravado.	Nestas	situações	deve	contactar-se	o	INEM	através	do	número	112.	

	

I.10.1.1.	Contaminação	da	face	e	olhos	
	

	 Em	caso	de	 contaminação	da	 face	e	olhos	 com	produto	químico	ou	biológico	

deve	 utilizar-se	 equipamento	 de	 lavagem	 ocular	 e	 facial	 ou,	 na	 sua	 ausência,	 irrigar	

abundantemente	 os	 olhos	 com	 água	 corrente	 durante	 15	 minutos,	 mantendo	 as	

pálpebras	 afastadas.	 Consultar	 a	 MSDS	 respetiva	 ao	 produto	 para	 demais	

procedimentos.	

	 Deve	proteger-se	a	visão	de	ambiente	muito	iluminado.	

	 No	caso	de	uso	de	lentes	de	contacto,	estas	devem	ser	removidas	de	imediato,	

não	 devendo	 voltar	 a	 ser	 colocadas	 sem	 que	 esteja	 assegurado	 que	 estão	

descontaminadas	e	não	constituem	risco	para	o	aparelho	ocular.	

	 Em	caso	de	dúvida	 sobre	a	 gravidade	da	 situação,	deve	 contactar-se	o	 INEM,	

pelo	 número	 112	 ou	 no	 caso	 de	 contaminação	 com	 produto	 químico,	 o	 Centro	 de	

Informação	Antivenenos	(CIAV)	pelo	número	808	250	250.	

	 Se	necessário,	deve	transportar-se	o	acidentado	ao	Centro	de	Saúde	local	e,	no	

caso	 contaminação	 com	 reagente,	 levar	 a	 MSDS	 do	 produto	 em	 causa.	 A	 lavagem	

ocular	deve	ser	mantida	durante	o	transporte,	exceto	se	houver	indicação	médica	em	

contrário.	
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I.10.1.2.	Inalação	de	gás	ou	vapor	irritante	ou	tóxico	
	

	 Dadas	as	suas	características,	os	acidentes	por	inalação	de	gases	e	vapores	são	

particularmente	 difíceis	 de	 avaliar	 no	 imediato	 e,	 durante	 um	 período	 considerável	

após	 a	 exposição	 ao	 produto,	 pode	 haver	 agravamento	 súbito	 da	 condição	 do	

acidentado.	Por	este	motivo,	deve	contactar-se	o	INEM,	através	do	número	112,	ou	o	

Centro	de	Informação	Antivenenos	(CIAV),	através	do	número	808	250	143.	

	 O	acidentado	deve	ser	retirado	do	 local	contaminado	e	transportado	para	um	

ambiente	bem	arejado,	de	preferência	para	o	ar	livre	e	evitando	esforço	físico.	

	 O	 acidentado	 deve	 aguardar	 o	 restabelecimento	 do	 estado	 de	 saúde	 ou	 a	

chegada	dos	serviços	de	emergência	médica,	acompanhado	e	em	local	e	posição	que	o	

proteja	em	caso	de	desfalecimento	súbito.	

	 A	MSDS	do	produto	deve	ser	consultada	e	toda	a	informação	contida	deve	ser	

disponibilizada	aos	serviços	médicos.	

	

I.10.2.	Acidente	pessoal	de	gravidade	moderada	a	elevada	
	

	 Nas	 situações	 de	 acidentes	 pessoais	 de	 gravidade	 moderada	 a	 elevada	

consideram-se	 as	 lesões	 que	 comprometem	 consideravelmente	 a	 integridade	 física	

dum	individuo	e	em	que	há	certeza	ou	forte	suspeita	da	necessidade	de	 intervenção	

médica	urgente.	

	 Neste	 grupo	 são	 incluídos	 todos	 os	 acidentes	 em	 que	 ocorra	 a	 perda	 de	

consciência	do	acidentado,	independentemente	da	sua	causa.	

	 Deve	contactar-se	de	imediato	o	INEM,	através	do	número	112	e	comunicar	de	

forma	clara	e	sucinta	toda	a	informação	relevante,	incluindo	a	identificação	do	produto	

em	caso	de	contaminação	com	produto	químico	ou	biológico.	

	 Em	 caso	 de	 queda	 abrupta	 no	 chão,	 não	 se	 deve	 deslocar	 de	 imediato	 o	

acidentado,	 sobretudo	 se	 houver	 perda	 de	 consciência	 do	 mesmo,	 exceto	 quando	

absolutamente	necessário.	

	 No	caso	de	solução	de	continuidade	com	sangramento	abundante	deve	aplicar-

se	 pressão,	 preferencialmente	 a	 montante	 do	 local,	 ou	 aplicar	 garrote,	 aliviando	

ligeiramente	a	pressão	a	cada	15	minutos.	
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	 Deve	 aplicar-se	 os	 primeiros	 socorros	 apropriados	 enquanto	 se	 aguarda	 a	

resposta	do	INEM	e	seguir	as	instruções	do	operador	do	serviço	de	emergência.	

	

I.10.3.	Acidentes	que	ponham	em	risco	a	saúde	de	todos	os	ocupantes	do	
espaço	ou	a	integridade	da	estrutura	do	edifício	
	

	 Em	caso	de	situação	de	emergência	que	ponha	em	risco	todos	os	ocupantes	do	

espaço,	ou	mesmo	a	integridade	das	estruturas,	o	edifício	deverá	ser	evacuado.	Nestes	

acidentes,	 incluem-se	 situações	 como	 incêndio	 potencialmente	 propagável,	 derrame	

de	quantidade	assinalável	de	produto	tóxico	ou	inflamável	e	perigo	de	explosão.	

	 Em	 todas	 as	 situações	 de	 emergência	 é	 importante	 manter	 a	 calma	 e	 a	

objetividade,	 de	 forma	 a	 evitar	 que	 o	 pânico	 aumente	 o	 número	 de	 vítimas.	 Assim,	

neste	tipo	de	acidentes	devemos:	

• Contactar	 o	 responsável	 do	 setor	 e	 os	 serviços	 de	 segurança	 da	 UTAD,	 para	

controlo	da	situação;	

• Evitar	aglomerados	de	pessoas	na	área;	

• Acionar	o	botão	de	alarme	mais	próximo;	

• Desligar	o	fornecimento	de	eletricidade	e	gases;	

• Em	 caso	 de	 derramamento,	 identificar	 a	 origem	do	material,	 cobrir	 o	 líquido	

derramado	com	hipoclorito	de	sódio,	deixar	repousar,	não	varrer	o	local	antes	

de	descontaminar	a	área	e	não	provocar	a	formação	de	aerossóis;	

• Contactar	 os	 serviços	 de	 emergência	 através	 do	número	112	 e	 comunicar	 de	

forma	clara	e	sucinta	toda	a	informação	relevante;	

• Abandonar	 as	 instalações	 e	 dirigir-se	 para	 o	 exterior,	 seguindo	 o	 plano	 de	

evacuação	 do	 edifício,	 fechando	 atrás	 as	 portas,	 de	 modo	 a	 isolar	 o	 local	

primário	do	acidente,	mas	deixando-as	destrancadas;	

• Em	 caso	 de	 incêndio,	 não	 abrir	 ou	 partir	 as	 janelas,	 exceto	 em	 caso	 de	

emergência	extrema;	

• Se	 existirem	 feridos	 no	 local	 primário	 do	 acidente,	 deve	 auxiliar-se	 a	 sua	

retirada	para	um	local	seguro,	sem	comprometer	a	sua	segurança	pessoal;	

• Aguardar,	no	exterior,	a	uma	distância	segura	do	edifício;	
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• Não	voltar	a	entrar	no	edifício	 sem	 indicação	de	 segurança	por	um	elemento	

qualificado.	

	

I.10.3.1.	Procedimentos	em	caso	de	incêndio	
	

I.10.3.1.1.	Procedimento	em	caso	de	incêndio	de	pequeno	porte	
	

• Desligar	o	quadro	elétrico	e	fechar	os	gases;	

• Evacuar	o	local;	

• Usar	o	extintor;	

• No	caso	do	não	conhecimento	do	modo	de	utilização	do	extintor,	contactar	os	

bombeiros.	

	

I.10.3.1.2.	Procedimento	em	caso	de	incêndio	de	grande	porte	
	

• Desligar	o	quadro	elétrico	e	fechar	os	gases;	

• Evacuar	o	local;	

• Se	houver	fumo,	movimentar-se	o	mais	próximo	do	solo;	

• Contactar	os	bombeiros;	

• Se	 a	 situação	 estiver	 fora	 do	 controlo,	 abandonar	 imediatamente	 a	 área,	

acionar	o	alarme	contra	incêndios	e	contactar	os	bombeiros.	

	

I.10.3.1.3.	Regras	gerais	em	situação	de	incêndio	
	

• Em	qualquer	situação	de	fogo,	manter	a	calma;	

• Quando	 o	 fogo	 irromper	 num	 recipiente	 (ex.:	 recipiente	 com	 álcool)	 ou	 num	

balão	de	reação,	tapar	o	recipiente	com	uma	rolha,	uma	toalha	ou	um	vidro	de	

relógio,	de	modo	a	impedir	a	entrada	de	ar;	

• Quando	o	fogo	atingir	a	roupa	de	uma	pessoa	algumas	técnicas	são	possíveis:	

o Colocar	a	pessoa	por	baixo	de	um	chuveiro	(no	caso	de	haver	algum	por	

perto)	;	

o As	pessoas	têm	tendência	para	correr	aumentando	a	combustão.	Neste	

caso	devem	ser	derrubadas	e	roladas	no	chão	até	o	fogo	ser	extinto;	
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o O	ideal	é	embrulhar	a	pessoa	rapidamente	num	cobertor	ou	manta	para	

o	efeito;	

• Pode	usar-se	o	extintor	de	CO2,	se	este	for	o	meio	mais	rápido;	

• Jamais	 usar	 água	 para	 apagar	 o	 fogo	 num	 laboratório	 ou	 no	 hospital	

veterinário.	

• Iniciar	 o	 combate	 ao	 fogo	 imediatamente	 com	 os	 extintores	 de	 CO2	 ou	 pó	

químico;	

• Afastar	os	inflamáveis	que	estão	próximos	do	incêndio;	

• Em	situações	de	fogo	envolvendo	sódio	(Na),	potássio	(K)	ou	lítio	(Li)	deve	usar-

se	o	extintor	de	pó	químico	(não	usar	o	gás	carbónico,	CO2).	Também	podem	

ser	 utilizados	 os	 reagentes	 carbonato	 de	 sódio	 (Na2CO3)	 ou	 cloreto	 de	 sódio	

(NaCl	–	sal	de	cozinha)	;	

• A	areia	não	é	eficaz	no	controlo	de	incêndios	que	envolvam	Na,	K	e	Li.	A	água	

reage	violentamente	com	estes	metais;	

• Caso	o	incêndio	saia	do	controlo,	evacuar	imediatamente	o	local;	

• Se	existir	alarme,	acioná-lo,	quebrando	o	vidro;	

• Evacuar	o	edifício;	

• Desligar	o	quadro	elétrico	geral;	

• Contactar	os	bombeiros;	

• Indicar	a	exata	localização	do	fogo	e	explicar	como	chegar	ao	local;	

• Informar	 se	 é	 um	 laboratório	 de	 microbiologia,	 química	 ou	 toxicologia,	 para	

escolha	do	melhor	método	de	extinção	do	incêndio;	

• Solicitar	uma	viatura	de	socorro	com	CO2	ou	pó	químico.	

	

I.10.4.	Conduta	pós-acidente	
	

	 Os	 acidentes	 devem	 ser	 registados	 e	 documentados	 oficialmente.	

Oportunamente,	 devem	 ser	 discutidos	 nas	 reuniões	 periódicas,	 onde	 devem	 ser	

identificadas	e	determinadas	as	falhas	nos	dispositivos,	na	metodologia,	na	segurança	

e	na	formação	do	indivíduo.	
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	 Em	 reuniões	 periódicas	 deve	 ter-se	 a	 preocupação	 de	 analisar	 e	 sugerir	

atualizações	e	meios	de	revisão	e	fiscalização	nos	cuidados	e	medidas	de	proteção.	

	

I.11.	Contactos	
	

	 Todos	os	telefones	das	 instalações	associadas	ao	MIMV	possuem	os	seguintes	

contactos	(de	Vila	Real)	bem	destacados:	

• Portaria	da	UTAD	–	259	350	136	

• Telefonista	–	9	(através	do	telefone	interno)	

• Bombeiros	Cruz	Verde	–	259	330	510	

• Bombeiros	Cruz	Branca	–	259	340	900	

• Instituto	Nacional	de	Emergência	Médica	(INEM)	–	112	

• Hospital	de	Vila	Real	–	259	300	500	

• Polícia	de	Segurança	Pública	(comando	distrital)	–	259	330	240	

• Centro	de	Informação	Antivenenos	(CIA)	–	808	250	250	

• Autoridade	de	Saúde	da	Região	Norte	–	220	411	701	

	



46	
	

CAPÍTULO	 II	 –	 NORMAS	 DE	 SEGURANÇA	 NO	
HOSPITAL	 VETERINÁRIO	 DA	 UNIVERSIDADE	 DE	
TRÁS-OS-MONTES	E	ALTO	DOURO	
	

	

II.1.	Introdução	
	

	 O	 Hospital	 Veterinário	 da	 Universidade	 de	 Trás-os-Montes	 e	 Alto	 Douro	

(HVUTAD),	em	Vila	Real,	é	uma	estrutura	especializada	da	UTAD,	associada	à	Escola	de	

Ciências	Agrárias	e	Veterinárias	(ECAV),	conforme	o	disposto	na	alínea	c),	do	ponto	2,	

do	artigo	31.º	dos	Estatutos	da	UTAD.	

	 O	HVUTAD	tem	como	órgãos	de	governo	a	Direção	e	o	Conselho	do	HVUTAD,	

estando	 orientado	 para	 o	 apoio	 ao	 ensino	 e	 à	 investigação,	 bem	 como	 para	 a	

prestação	de	serviços	médico-veterinários	à	comunidade.	

	 O	HVUTAD	está	organizado	em	três	áreas	clínicas:	

• (II.2.)	Clínica	de	Animais	de	Companhia;	

• (II.3.)	Clínica	de	Animais	de	Produção	e	Equinos;	

• (II.4.)	Clínica	de	Animais	Selvagens	e	Exóticos.	

	 No	espaço	do	HVUTAD,	existem	ainda	as	seguintes	unidades:	

• (II.5.)	Farmácia	e	depósito	de	medicamentos;	

• (II.6.)	Serviço	de	Radiodiagnóstico;	

• (II.7.)	Laboratório	de	Patologia	Clínica;	

• (II.8.)	Serviço	de	Necropsias.	

	 No	HVUTAD,	convivem	membros	do	corpo	clínico,	técnico	e	auxiliar,	docentes,	

investigadores,	 estudantes	 e	 visitantes,	 bem	 como	 os	 animais	 que	 são	 alvo	 de	

assistência	por	parte	do	Hospital.	

	 Os	 Procedimentos	Operacionais	 de	 Segurança	 têm	de	 ter	 em	 conta	 não	 só	 a	

diversidade	de	serviços	que	são	prestados,	e	que	têm	normas	de	segurança	próprias,	

como	 ainda	 os	 utilizadores,	 humanos	 e	 animais,	 frequentes	 ou	 ocasionais,	 destas	

instalações	e	serviços.	
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	 No	HVUTAD	devem	ser	instituídas	regras	de	biossegurança	que	visem:	

• Reduzir	 o	 número	 de	 microrganismos	 nos	 consultórios,	 blocos	 de	 cirurgia	 e	

internamento;	

• Evitar	ou	reduzir	ao	mais	baixo	nível	a	exposição	a	agentes	biológicos,	com	vista	

a	proteger	a	segurança	e	a	saúde	de	pessoas	e	animais;	

• Minimizar	 o	 risco	 de	 transmissão	 de	 agentes	 patogénicos	 entre	 animais	 e	

pessoas	 pelos	 docentes,	 técnicos	 superiores,	 assistentes	 técnicos,	 assistentes	

operacionais,	estudantes	e	demais	elementos	da	comunidade	da	UTAD.	

	

II.1.1.	Medidas	especiais	de	biossegurança	no	Hospital	Veterinário	da	
Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

II.1.1.1.	Programa	de	biossegurança	
	

	 No	HVUTAD,	existe	um	programa	de	biossegurança,	que	visa:	

• Proteger	 o	 pessoal	 do	HV,	 docentes,	 estudantes	 e	 detentores	 de	 animais,	 da	

exposição	a	agentes	de	doenças	zoonóticas;	

• Criar	 um	 ambiente	 onde	 o	 atendimento	 pode	 ser	 otimizado,	 minimizando	 o	

risco	de	infeção	nosocomial;	

• Otimizar	 experiências	 educativas	 para	 os	 estudantes	 a	 respeito	 de	

biossegurança	 e	 controlo	 de	 infeção,	 demonstrando	medidas	 apropriadas	 de	

prevenção	e	controlo	de	infeção,	e	práticas	de	vigilância	de	doenças;	

• Divulgar,	através	dos	detentores	e	dos	outros	membros	do	público,	as	medidas	

de	 controlo	 e	 prevenção	 de	 doenças	 infeciosas	 e	 parasitárias	 em	 animais	 e	

humanos.	

	

II.1.1.2.	Prevenção	de	infeções	e	princípios	de	controlo	
	

	 As	 seguintes	 precauções	 permitem	 prevenir	 a	 transmissão	 de	 doenças	 da	

equipa	de	médicos,	enfermeiros	e	assistentes	operacionais	para	o	animal,	de	animal	

para	 animal,	 e	 do	 animal	 para	 a	 equipa	 de	 médicos,	 enfermeiros	 e	 assistentes	

operacionais.	
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• Otimizar	 a	 higiene	 através	 da	 utilização	 de	 precauções	 padrão,	 incluindo	 a	

lavagem	 das	 mãos,	 o	 uso	 de	 vestuário	 adequado	 e	 proteção	 de	 barreira,	 a	

minimização	do	contacto	desnecessário	com	os	animais	doentes,	a	eliminação	

adequada	dos	materiais	infeciosos	e	o	cumprimento	de	protocolos	adequados	

de	limpeza	e	desinfeção;	

• Quebra	dos	ciclos	de	transmissão	da	doença	por	uso	efetivo	de	protocolos	de	

higiene	e	conhecimento	das	vias	de	transmissão	de	doenças,	criando	diferentes	

barreiras	à	transmissão	direta	e	indireta	de	agentes	infeciosos	em	doentes	com	

riscos	de	transmissão	da	doença	infetocontagiosa.	Isso	inclui	a	consideração	de	

protocolos	 de	 circulação	 e	 de	 internamento	 dos	 doentes,	 bem	 como	 os	

protocolos	de	circulação	de	pessoal,	de	estudantes	e	de	convidados	dentro	do	

HVUTAD;	

• Aperfeiçoar	os	procedimentos	de	prevenção	e	controlo	de	 infeção	através	da	

vigilância	e	investigação;	

• Melhorar	a	educação	e	a	sensibilização	sobre	doença	nosocomial	e	os	riscos	de	

doenças	zoonóticas	através	da	melhoria	da	divulgação	sobre	a	finalidade	destas	

diretrizes	e	procedimentos.	

	

II.1.1.3.	Avaliação	de	riscos	e	medidas	especiais	de	biossegurança	
	

	 Deve	ser	efetuada	uma	análise	e	avaliação	de	risco	conforme	recomendado	no	

ponto	 I.3.2.1.	 deste	manual	 e	 com	base	 nos	 dados	 obtidos	 de	 casos	 acompanhados	

pelo	 HVUTAD,	 por	 forma	 a	 tomar	 as	 medidas	 preventivas	 e	 de	 biossegurança	

adequadas,	 assim	 como	 assegurar	 a	 comunicação	 a	 entidades	 oficiais	 de	 casos	 de	

animais	 com	 doenças	 de	 declaração	 obrigatória.	 A	 descrição	 completa	 de	 testes,	

gestão,	 diagnóstico	 e	 tratamento	 está	 disponível	 no	 site	 da	Organização	Mundial	 da	

Saúde	Animal	(OIE).	

Para	além	das	descritas	no	presente	manual,	as	medidas	especiais	de	biossegurança	no	

HVTUTAD	incluem:	

• A	 aplicação	 de	medidas	 de	 confinamento	 adequadas	 a	 animais	 infetados	 ou	

com	suspeita	de	estarem	infetados	por	agentes	biológicos	dos	grupos	3	ou	4;	
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• Um	programa	de	controlo	de	pragas,	a	cargo	dos	Serviços	Técnicos	da	UTAD,	

sob	a	gestão	da	Pró-Reitoria	para	o	Património	e	Ordenamento	da	UTAD;	

• Um	plano	de	prevenção	e	controlo	de	infeção,	baseado	na	colheita	periódica	de	

amostras	 de	 diferentes	 locais/animais/utilizadores	 do	 HVUTAD	 e	 posterior	

cultura	 e	 antibiograma,	 de	 modo	 a	 conhecer	 os	 riscos	 microbiológicos	

presentes	 e	 a	 isolar	 adequada	 e	 atempadamente	 os	 animais	 portadores	 de	

microrganismos	multirresistentes.	

	

II.1.1.4.	Utilização	de	antibióticos	na	prática	clínica	veterinária	
	

	 Devido	 ao	 crescente	 problema	 das	 resistências	 bacterianas	 aos	 antibióticos	

disponíveis	 na	 atualidade,	 a	 utilização	 de	 antibióticos	 deve	 ser	 cuidadosa.	 Para	 uma	

correta	utilização	deste	tipo	de	medicamentos	e	minimização	do	contributo	para	este	

problema,	a	antibioterapia	prescrita	e	realizada	no	HVUTAD	deve	seguir	as	“Guidelines	

for	 the	 prudent	 use	 of	 antimicrobials	 in	 veterinary	 medicine”	 publicadas	 no	Official	

Journal	of	the	European	Union,	em	2015.	

	

II.1.2.	Responsável	e	guia	de	biossegurança	do	Hospital	Veterinário	da	
Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

	 A	 responsabilidade	 da	 biossegurança	 do	 HVUTAD	 recai	 sobre	 o	 Diretor	 do	

Hospital,	em	primeira	 instância,	ou	sobre	um	outro	membro	do	HVUTAD	em	quem	o	

primeiro	delegue	essas	funções.	

	 O	 responsável	 pela	 biossegurança	 do	 HVUTAD	 garantirá	 a	 aplicação	 e	 a	

supervisão	 de	 normas	 específicas	 e	 boas	 práticas	 de	 biossegurança	 e	 segurança,	 em	

geral,	 no	 HVUTAD.	 Este	 será	 também	 o	 elemento	 de	 ligação	 com	 a	 Comissão	 de	

Biossegurança	da	UTAD	(CB-UTAD)	e	com	os	Núcleos	de	Biossegurança	dos	cursos	que	

mantêm	 atividade	 letiva	 no	 HVUTAD,	 incluindo,	 em	 particular,	 o	 Núcleo	 de	

Biossegurança	 do	 Mestrado	 Integrado	 em	 Medicina	 Veterinária.	 A	 articulação	 do	

responsável	 pela	 biossegurança	 do	 HVUTAD	 com	 os	 Núcleos	 de	 Biossegurança	 dos	

Cursos	é	supervisionada	pela	CB-UTAD.	
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	 O	 responsável	 pela	 biossegurança	 do	 HVUTAD	 deve	 promover	 a	 compilação	

num	 guia	 de	 procedimentos	 de	 segurança,	 dos	 riscos	 biológicos	 identificados	 e	 dos	

procedimentos	 específicos	 desenvolvidos	 para	 a	 sua	 eliminação	 ou	 minimização	 no	

Hospital.	

	 O	 manual	 será	 revisto	 sempre	 que	 julgado	 necessário	 pelo	 responsável	 pela	

biossegurança	do	HVUTAD	ou	pela	CB-UTAD.	

	 O	regulamento	de	cada	serviço	clínico	do	Hospital	deve	englobar	regras	e	boas	

práticas	de	segurança	do	serviço,	que	farão	parte	do	manual	de	segurança	do	HVUTAD.	

	 Após	aprovação	pela	CB-UTAD,	o	guia	de	segurança	do	HVUTAD	deverá	ser	alvo	

de	 divulgação	 no	 Hospital,	 através	 de	 versões	 nos	 suportes	 de	 papel	 e	 também	

eletrónico,	afixação	de	cartazes	e	comunicação	presencial.	

	 Os	membros	 dos	 corpos	 clínico,	 técnico	 e	 auxiliar,	 bem	 como	 os	 estudantes,	

docentes	 e	 investigadores	 que	 desenvolvam	 atividades	 no	 Hospital	 devem	 estar	

familiarizados	com	o	conteúdo	do	código	de	segurança	do	HVUTAD.	

	 O	 responsável	pela	biossegurança	do	HVUTAD	deve	assegurar	a	 realização	de	

avaliações	de	risco	adequadas	e	atempadas	e	reportá-las	oportunamente	à	CB-UTAD,	

devendo	 também	promover	ações	de	 formação	em	segurança	destinadas	ao	pessoal	

do	Hospital.	

	 Cabe	 ainda	 ao	 responsável	 pela	 biossegurança	 do	 HVUTAD	 elaborar	 um	

relatório	anual	de	atividades	e	apresentá-lo	à	CB-UTAD.	

	

II.1.2.1.	Função	e	objetivos	
	

	 As	Normas	de	Biossegurança	no	HVUTAD	têm	como	função	orientar	a	higiene	e	

limpeza	hospitalar	nos	diferentes	serviços,	considerada	também	uma	medida	de	apoio	

à	prevenção	e	controlo	das	infeções.	Servem	de	guia	e	instrumento	de	consulta	para	os	

profissionais	diretamente	envolvidos,	quer	na	execução,	quer	na	supervisão	da	higiene	

hospitalar.	
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II.1.3.	Regras	gerais	de	biossegurança	do	Hospital	Veterinário	da	
Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

II.1.3.1.	Higiene	das	mãos	e	utilização	de	luvas	
	

	 A	 lavagem	e	desinfeção	das	mãos	é	a	medida	mais	 importante	para	reduzir	o	

risco	de	 transmissão	de	microrganismos	e	deve	 ser	 efetuada	em	 local	 indicado	e	de	

acordo	com	o	ponto	I.9.	deste	manual.	

	 Todo	 o	 pessoal	 interveniente	 nas	 atividades	 realizadas	 no	 HVUTAD	 é	

responsável	 pela	 correta	 higienização	 das	 próprias	 mãos.	 A	 lavagem	 das	 mãos	 é	

obrigatória	 sempre	 que	 se	 encontrem	 visivelmente	 sujas	 e	 antes	 e	 depois	 das	 aulas	

práticas,	 da	 realização	 de	 exames	 físicos,	 do	 tratamento	 de	 feridas	 e	 mudança	 de	

pensos,	 de	 cuidados	 oftalmológicos,	 da	 aplicação	 de	 cateteres,	 da	 execução	 de	

endoscopias	e	aquando	do	contacto	com	casos	clínicos	de	risco	biológico	de	classes	III	

e	IV,	mesmo	que	sejam	usadas	luvas	descartáveis	

	 Nas	Figuras	7	e	8	estão	representadas	as	formas	corretas	de	lavar	e	desinfetar	

as	mãos.	Estes	esquemas	devem	existir	em	todos	os	pontos	de	 lavagem	de	mãos	do	

HVUTAD,	de	forma	a	auxiliar	o	pessoal	a	fazê-lo	da	forma	mais	eficaz.	

	 Contudo,	quando	há	contacto	com	animais	de	alto	risco	(suspeitos	de	doença	

infeciosa	ou	neonatos),	quando	se	lida	com	excreções,	secreções	ou	feridas	ou	quando	

existe	 alguma	 ferida	 ou	 escoriação	 nas	 mãos,	 é	 obrigatória,	 além	 da	 lavagem	 e	

desinfeção	das	mãos,	a	utilização	de	luvas	descartáveis.	
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Figura	7	–	Lavagem	das	mãos.	
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Figura	8	-	Fricção	antissética	das	mãos.	
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II.1.3.2.	Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPI)	
	

	 As	regras	de	utilização	do	EPI	referidas	no	ponto	I.5.2.	deste	manual	devem	ser	

integralmente	 cumpridas.	 É	 proibido	 o	 uso	 de	 qualquer	 EPI	 em	 elevadores,	 copas,	

refeitórios,	 casas	 de	 banho	 e	 outros	 locais	 públicos.	 Estes	 devem	 permanecer	 nas	

instalações	do	HVUTAD,	nos	vestiários	específicos.	

	 O	HVUTAD	mantém	um	código	de	vestuário	para	promover	o	profissionalismo	e	

contribuir	para	a	biossegurança,	prevenção	e	controlo	de	infeção.	

	

	 Vestuário	

	 Todo	 o	 vestuário	 e	 equipamento	 de	 proteção	 utilizado	 deve	 estar	 em	 boas	

condições	de	higiene.	Deve	existir	 equipamento	de	higienização	de	 todo	o	 vestuário	

utilizado	 no	 interior	 das	 instalações.	 É	 recomendada	 a	 utilização	 de	 temperaturas	

elevadas	 (60°C	a	90°C).	O	vestuário	deve	ser	 limpo	e	desinfetado	ou	trocado	sempre	

que	 necessário	 (quando	 haja	 sujidade	 visível,	 após	 contacto	 com	 casos	 clínicos	

suspeitos	de	pertencerem	à	 classe	 III	 ou	 IV	de	 risco	biológico	e	no	 final	do	 turno	de	

trabalho).	Para	tal,	é	aconselhável	a	posse	de,	pelo	menos,	dois	pijamas	cirúrgicos	e	de	

dois	fatos-de-macaco.	Deve	ser	cumprido	o	seguinte	código	de	cores:	

• Professores	e	técnicos	clínicos	em	consulta,	aulas	e	internamento	–	pijama	azul	

escuro;	

• Professores,	técnicos	clínicos	e	Estudantes	em	cirurgia	–	pijama	azul-claro;	

• Estudantes	em	serviço	de	animais	de	companhia	–	pijama	verde;	

• Estudantes	 em	 serviço	 de	 animais	 de	 produção	 e	 equinos	 –	 pijama	 verde	 ou	

fato-de-macaco;	

• Estudantes	em	serviço	de	patologia	clínica	–	bata	branca;	

• Enfermeiros	(do	serviço	de	animais	de	companhia)	–	pijama	cinzento;	

• Funcionários	auxiliares	–	pijama	de	cor	grená;	

• Qualquer	 pessoa	 no	 isolamento	 do	 Serviço	 de	 Animais	 de	 Companhia	 –	 EPI	

comum	com	EPI	descartável	adicional,	descrito	no	ponto	II.2.6.2;	

• Qualquer	 pessoa	 na	 sala	 de	 necropsias	 –	 EPI	 comum	 com	 EPI	 descartável	

adicional,	descrito	no	ponto	II.8.4.	
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	 Calçado	

	 Todo	 o	 calçado	 e	 equipamento	 de	 proteção	 utilizado	 deve	 estar	 em	 boas	

condições	 de	 higiene.	 Deve	 existir	 equipamento	 de	 higienização	 de	 todo	 o	 calçado	

utilizado	 no	 interior	 das	 instalações.	 O	 calçado	 deve	 ser	 higienizado	 e	 desinfetado	

durante	o	turno	de	trabalho,	sempre	que	necessário	(isto	é,	sempre	que	se	encontrem	

sujos	 com	 fezes,	 urina	 sangue,	 exsudados	 nasais	 ou	 outro	 fluido).	 Qualquer	 pessoa	

com	 calçado	 inadequado	 terá	 que	 se	 retirar	 do	 serviço	 em	 questão,	 até	 que	 possa	

voltar	com	calçado	apropriado.	

	 O	 calçado	 utilizado	 no	 Serviço	 de	 Animais	 de	 Companhia	 deve	 ser	 fechado,	

impermeável	e	facilmente	lavável	e	desinfetável.	No	Serviço	de	Animais	de	Produção	e	

Equinos	é	obrigatório	o	uso	de	botas	de	borracha	de	biqueira	protegida	(aço),	de	modo	

a	protegerem	contra	lesões	por	esmagamento.	

	

II.1.3.3.	Regras	gerais	nos	vestiários	e	casas	de	banho	
	

	 Todos	os	docentes,	 técnicos,	auxiliares	e	estudantes	devem	cumprir	as	 regras	

relativas	 aos	 vestiários,	 devendo	 equipar-se	 no	 vestiário	 destinado	 a	 esse	 fim.	 Deve	

existir	 um	 cacifo	 para	 cada	 pessoa,	 para	 colocação	 da	 roupa	 comum	 aquando	 da	

mudança	para	a	indumentária	de	trabalho	e	vice-versa.	

	 Antes	de	iniciar	qualquer	atividade,	deve	retirar-se	a	roupa	comum	e	vestir-se	o	

EPI	adequado	ao	serviço,	nos	vestiários,	 colocando	a	 roupa	e	os	objetos	pessoais	no	

cacifo.	 Deve	 evitar-se	 o	 contacto	 entre	 o	 vestuário	 comum	e	 o	 vestuário	 hospitalar,	

assim	 como	 do	 calçado.	 As	 galochas,	 em	 particular,	 devem	 ser	 colocadas	 nos	 locais	

indicados	para	o	efeito,	existentes	nos	vestiários.	

	 As	 casas	 de	 banho	 do	 HVUTAD	 devem	 ser	 limpos	 e	 desinfetados	

periodicamente	 e	 de	 acordo	 com	 os	 protocolos	 de	 limpeza	 e	 desinfeção	 existentes.	

Para	 minimizar	 a	 contaminação	 das	 mãos	 dos	 utilizadores	 e	 evitar	 contaminações	

cruzadas,	o	autoclismo	é	acionado	com	o	pé.	
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II.1.3.4.	Cuidados	pessoais	em	ambiente	hospitalar	
	

	 Cada	 pessoa	 é	 responsável	 pela	 sua	 higiene	 pessoal,	 de	 forma	 a	 reduzir	 ao	

mínimo	eventuais	contaminações.	Todo	o	pessoal	que	circule	no	HVUTAD	deve	ter	os	

seguintes	cuidados:	

• Ter	a	vacinação	correta	e	atualizada;	

• Não	usar	bijutaria;	

• Cobrir	os	piercings	visíveis	com	adesivo;	

• Não	usar	lentes	de	contacto	em	ambiente	laboratorial;	

• Não	aplicar	maquilhagem;	

• Manter	os	cabelos	apanhados	ou	com	touca;	

• Ter	 as	 unhas	 sem	 verniz	 e	 devidamente	 cortadas,	 de	 modo	 a	 que	 o	 seu	

comprimento	não	ultrapasse	a	ponta	dos	dedos;	

• Evitar	levar	as	mãos	à	boca,	nariz,	olhos,	rosto	ou	cabelo;	

• Cobrir	as	feridas	com	adesivos	impermeáveis;	

• No	caso	de	ferimentos	nas	mãos,	utilizar,	além	dos	adesivos	impermeáveis,	dois	

pares	de	luvas;	

• Não	reutilizar	luvas	descartáveis;	

• Todos	 os	materiais	 e	 equipamentos	 de	 trabalho	 (ex.:	 canetas,	 estetoscópios,	

etc.)	 devem	 ser	 de	 uso	 exclusivo	 de	 cada	 setor,	 não	 devendo	 circular	 entre	

diferentes	 setores	 ou	 entrar	 em	 contacto	 com	 os	 objetos	 pessoais	 do	

profissional;	

• Possuir	identificação.	

	

II.1.3.5.	Alimentos	e	bebidas	destinados	ao	pessoal	do	Hospital	Veterinário	
da	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

• Alimentos	 e	 bebidas	 só	 podem	 ser	 armazenados	 e	 consumido	 na	 área	 de	

alimentação	do	HVUTAD,	situada	no	átrio;	

• É	interdito	comer,	beber	ou	fumar	com	o	EPI	e	em	qualquer	local	do	hospital,	

com	 exceção	 do	 primeiro	 andar	 do	 edifício	 e	 do	 átrio,	 incluindo	 a	 área	

exclusivamente	dedicada	à	alimentação;	
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• Os	equipamentos	 destinados	 ao	 armazenamento	 e	 preparação	de	 alimentos/	

bebidas	destinadas	a	humanos,	não	podem	ser	utilizados	para	qualquer	outra	

finalidade.	

	

II.1.3.6.	Circuitos	do	Hospital	Veterinário	da	Universidade	de	Trás-os-
Montes	e	Alto	Douro	
	

	 Na	Figura	9	está	representada	a	planta	do	HVUTAD	com	as	respetivas	áreas	

assinaladas	com	diferentes	cores:	

	

	

• Com	cor	amarela	estão	evidenciadas	as	áreas	 comuns	que	 incluem	a	entrada	

principal,	o	átrio,	a	sala	de	refeições	do	staff,	as	casas	de	banho	e	a	receção	do	

HVUTAD;	

• Com	cor	verde-claro	estão	evidenciados	os	vestiários	do	staff,	dos	estudantes	e	

a	 antecâmara	 de	 entrada	 para	 a	 sala	 de	 necropsias,	 a	 antecâmara	 do	 bloco	

operatório	e	a	antecâmara	do	isolamento	de	animais	de	companhia	e	exóticos;	

• O	staff	e	os	estudantes	depois	de	devidamente	equipados	devem	dirigir-se	para	

os	respetivos	serviços	através	das	portas	sinalizadas	(setas	cor-de-laranja)	;	

• Com	cor	 lilás	 estão	 evidenciados	os	 consultórios	 de	Animais	 de	Companhia	 e	

Exóticos	(um	deles	usado	como	Sala	de	Ecografia),	a	sala	de	urgências,	a	área	

Figura	9	-	Planta	do	HVUTAD	e	respetivas	áreas.	
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de	 internamento	 de	 Animais	 de	 Companhia	 (salas	 de	 Internamento	 geral	 de	

cães	e	gatos	e	a	sala	de	Internamento	de	Cuidados	Intensivos;	

• Com	cor	 castanha	está	evidenciado	o	Depósito	de	Medicamentos	e	 respetivo	

armazém;	

• A	cor	magenta	representa	a	sala	de	administração	de	citostáticos;	

• Com	cor	azul-clara	está	evidenciada	a	área	do	Serviço	de	Imagiologia	–	Salas	de	

raio-X	 de	 Animais	 de	 Companhia	 e	 de	 Animais	 de	 Produção	 e	 Equinos	 e	

Tomografia	Computorizada;	

• Com	 cor	 azul-escura	 estão	 evidenciados	 3	 salas	 de	 aulas	 (atualmente	 em	

construção)	;	

• Com	 cor	 verde-seca	 encontra-se	 evidenciada	 área	 do	 Bloco	 Operatório	 e	

respetivos	 apêndices	 (sala	 de	 preparação	 cirúrgica,	 respetivos	 vestiários	 e	

armazéns	de	consumíveis	de	cirurgia);	

• Com	cor	cinza	estão	evidenciadas	as	salas	de	Internamento	Geral	e	de	Cuidados	

Intensivos	de	Animais	de	Produção	e	Equinos,	assim	como	uma	sala	de	apoio	

do	staff,	o	consultório	de	triagem	e	o	picadeiro;	

• Com	 cor	 vermelha	 estão	 evidenciadas	 as	 áreas	 de	 Isolamento	 de	 Animais	 de	

Companhia	e	Exóticos	e	de	Animais	de	Produção	e	Equinos;	

• Com	cor	laranja	encontra-se	evidenciada	a	sala	de	cirurgia	em	cadáveres;	

• Com	 cor	 roxa	 encontra-se	 evidenciada	 a	 sala	 de	 Internamento	 de	 Animais	

Exóticos;	

• Com	 cor	 verde-escura	 encontra-se	 evidenciado	 o	 Laboratório	 de	 Patologia	

Clínica;	

• Com	cor	laranja-clara	encontra-se	evidenciada	a	sala	de	necropsias	e	de	apoio	

assim	como	o	forno	incinerador;	

• Com	 cor	 branca	 encontram-se	 áreas	 como	 a	 piscina	 de	 cavalos	 e	 zonas	

envolventes,	 casa	 das	 máquinas,	 algumas	 boxes	 de	 equinos	 e	 locais	 de	

armazenamento	temporário.	
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II.1.3.6.1.	Circulação	de	pessoas	no	Hospital	Veterinário	da	Universidade	de	Trás-os-
Montes	e	Alto	Douro	
	

	 De	 forma	 a	 organizar	 e	 facilitar	 a	 circulação	de	 pessoas	 no	HVUTAD,	 existem	

linhas	de	rodapé	nas	instalações	inerentes	ao	mesmo.	Na	Figura	10,	está	representada	

a	planta	de	circuitos	do	HVUTAD.	

	

	

	 A	cor	das	 linhas	varia	 se	a	passagem	é	permitida,	 restrita	ou	não	permitida	e	

está	organizada	da	seguinte	forma:	

• Verde	–	não	há	nenhuma	restrição;	a	passagem	é	permitida;	

• Amarelo	–	a	passagem	é	restrita	(ex.:	entrada	no	internamento	ou	laboratório);	

• Vermelho	 –	 a	 passagem	 não	 é	 permitida	 sem	 autorização	 de	 um	 médico	

veterinário	 responsável	ou	do	diretor	do	HVUTAD	 (ex.:	 bloco	operatório,	 sala	

de	necropsias,	unidade	de	isolamento,	etc.).	

	 Na	 entrada	 de	 cada	 área	 restrita	 ou	 não	 permitida,	 estão	 indicadas	 as	

precauções	a	tomar	antes	de	entrar.	

	 Na	planta	de	circuitos	estão	ainda	indicadas,	com	uma	linha	vermelha	na	porta	

de	acesso,	todas	as	áreas	que	têm	acesso	controlado,	 isto	é,	deve	ser	feito	de	forma	

cautelosa	e	segundo	as	regras	específicas	de	utilização,	mesmo	por	pessoal	autorizado:	

Figura	10	-	Planta	do	HVUTAD	e	respetivas	áreas	e	circuitos.	
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serviço	 de	 radiodiagnóstico,	 farmácia/depósito	 de	 medicamentos,	 internamento	 de	

exóticos	e	bloco	operatório.	

	 O	 átrio	 é	 uma	 zona	 de	 cruzamento	 de	 circuitos	 de	 pessoal	 equipado	 e	 não	

equipado	 com	 EPI,	 devido	 à	 construção	 base	 do	 HVUTAD,	 com	 a	 existência	 do	

consultório	de	vacinas,	dos	balneários	e	das	casas	de	banho	nesta	zona.		

	 De	seguida,	estão	descritas	algumas	regras	a	cumprir	na	circulação	no	HVUTAD,	

baseadas	na	planta	de	circuitos:	

• A	passagem	de	pessoal	equipado	com	EPI	para	o	piso	1,	para	a	sala	de	refeições	

e	para	o	exterior	do	HVUTAD	está	interdita		

• Os	detentores	dos	animais	devem	dirigir-se	à	sala	de	espera,	onde	aguardam	a	

consulta,	que	deve	ocorrer	num	consultório	devidamente	assinalado	para	cada	

caso	e	cujo	acesso	é	feito	através	do	corredor	externo,	assim	como	a	saída	 	

• O	 acesso	 ao	 corredor	 interno,	 internamento	 e	 salas	 de	 exames	

complementares	 é	 restrito	 ao	 pessoal	médico,	 docente,	 auxiliar	 e	 estudantes	

devidamente	equipados	 	

• O	acesso	a	determinados	espaços	do	HVUTAD	encontra-se	interdito	a	todas	as	

pessoas	 que	 não	 tenham	 autorização	 prévia	 da	 Direção,	 tais	 como	 sala	 de	

Tomografia	 Computorizada	 (TC)	 e	 de	 radiodiagnóstico,	 sala	 de	 cirurgia	 e	

Farmácia	 	

• À	passagem,	deve	deixar-se	as	portas	fechadas.	

	

	 II.1.3.6.2.	Circulação	de	animais	e	de	equipamento	no	Hospital	Veterinário	da	
Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

	 Os	 animais	 que	 permaneçam	 nas	 instalações	 do	 HVUTAD	 devem	 estar	

registados	num	 sistema	de	 registo	de	dados	 informáticos	que	 seja	 eficiente	 e	 esteja	

atualizado	e	neste	deve	constar,	no	mínimo,	a	identificação	do	animal,	a	identificação	

do	 detentor,	 o	 tipo	 de	 intervenções	 realizadas	 e	 os	 exames	 complementares	 de	

diagnóstico	realizados.	Atualmente,	é	utilizado	o	QVET.	

	 No	 piso	 superior	 existem	 terminais	 de	 acesso	 ao	 sistema	 de	 registos	 QVET,	

permitindo	aos	estudantes	consultar	as	 informações	 relativas	aos	casos	clínicos,	 sem	
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possibilidade	 de	 edição	 e	 sem	 acesso	 à	 identificação	 do	 detentor	 do	 animal,	 por	

questões	de	confidencialidade	e	garantindo	a	segurança	dos	dados.	

	 A	 circulação	 dos	 animais	 e	 do	 equipamento	 no	 interior	 das	 instalações	 do	

HVUTAD	deve	ser	realizada	mediante	as	seguintes	regras:	

• É	 imperativo	 que	 a	 entrada	 de	 cada	 animal	 nos	 consultórios	 ocorra	 apenas	

depois	 da	 limpeza	 e	 desinfeção	 da	 mesa	 de	 exame,	 assim	 como	 de	 todo	 o	

restante	equipamento;	

• É	interdita	a	entrada	de	animais	nos	vestiários/laboratórios;	

• Sempre	 que	 um	 animal	 vomita,	 defeca	 ou	 urina,	 o	 pessoal	 presente	 é	

responsável	pela	limpeza	e	desinfeção	do	espaço;	

• Aquando	 da	 realização	 de	 exames	 complementares	 (por	 exemplo,	 raios-X	 e	

ecografias),	 a	 circulação	 dos	 animais	 está	 sob	 a	 responsabilidade	 do	 clínico	

responsável	e	deve	respeitar	as	regras	de	biossegurança	em	cada	setor;	

• Tendo	 em	 conta	 que	 o	 material	 e	 equipamento	 necessários	 à	 consulta	 se	

encontram	 devidamente	 instalados	 em	 cada	 consultório,	 a	 sua	 deslocação	

entre	salas	ou	consultórios	está	interdita;	

• Caso	os	animais	de	companhia	 (cão	e	gato)	e/ou	animais	exóticos	 tenham	de	

realizar	exames	complementares	de	diagnóstico	do	foro	imagiológico	ou	de	ser	

hospitalizados,	serão	transportados	pelo	staff	através	do	corredor	interno	para	

as	respetivas	áreas;	

• Em	caso	de	se	tratar	de	um	animal	exótico	que	necessite	de	ser	internado,	este	

será	 transportado	 pelo	 staff	 através	 do	 corredor	 interno,	 acondicionado	 em	

caixa/boxe	 protegida,	 cumprindo	 as	 regras	 de	 biossegurança	 e	 bem-estar	

animal,	passando	depois	pelo	hall	até	à	respetiva	sala	de	internamento;	

• Em	 caso	 de	 suspeita	 de	 doença	 infectocontagiosa	 em	 animais	 de	 companhia	

(cão,	 gato)	 e/ou	 exóticos,	 estes	 serão	 devidamente	 transportados	 pelo	 staff	

através	do	corredor	interno	para	a	respetiva	área	de	Isolamento;	

• A	 hospitalização	 dos	 Animais	 de	 Produção	 e	 Equinos	 deve	 ser	 efetuada	

cumprindo	o	circuito	definido	que	dá	acesso	às	boxes	da	área	de	Internamento	

Geral	e	à	respetiva	sala	de	raio-X	do	Serviço	de	Imagiologia;	



62	
	

• Em	caso	de	 suspeita	de	doença	 infectocontagiosa	 em	animais	 de	produção	e	

equinos,	estes,	depois	de	passarem	pela	sala	de	triagem,	serão	imediatamente	

hospitalizados	na	área	de	isolamento	respetiva.	

	 II.1.3.6.3.	Circulação	da	roupa	no	Hospital	Veterinário	da	Universidade	de	Trás-
os-Montes	e	Alto	Douro	
	

	 A	 roupa	 pode	 conter	 um	 grande	 número	 de	 microrganismos,	 pelo	 que	 é	

aconselhado	 o	 manuseamento	 e	 tratamento	 adequado	 de	 forma	 a	 evitar	

contaminação	cruzada.	

	 No	 internamento	 geral	 e	 no	 internamento	 de	 doenças	 infetocontagiosas,	

devem	 existir	 contentores	 próprios	 fechados	 para	 o	 transporte	 da	 roupa	 suja	 até	 à	

lavandaria.	Não	se	deve	colocar	roupa	no	chão.	

	 A	roupa	contaminada	deve	ser	recolhida	com	luvas	e	avental	de	plástico.	

	 Se	a	roupa	estiver	suja	com	matéria	orgânica,	deve	ser	removida	pela	parte	não	

contaminada,	 enrolando	 ou	 dobrando	 de	modo	 a	 conter	 as	 zonas	 conspurcadas	 no	

centro.	

Os	Vestiários	e	balneários	do	HVUATD	também	dispõem	de	cestos	destinado	à	

colocação	 de	 roupa	 de	 uso	 hospitalar.	 Todos	 os	 cestos	 estão	 devidamente	

identificados	e	 seguem	um	sistema	de	 cores	para	evitar	 trocas	entre	eles.	Os	 cestos	

para	os	 funcionários	 do	 serviço	de	 espécies	 pecuárias	 e	 equinos	 são	 cinza,	 ao	passo	

que,	os	cestos	para	os	funcionários	do	serviço	de	animais	de	companhia	são	bejes.	

	

II.1.3.7.	Resíduos	hospitalares	
	

	 Os	resíduos	provenientes	da	prestação	de	cuidados	de	saúde	devem	ser	triados	

e	eliminados	junto	ao	local	de	produção	e	separados	imediatamente	de	acordo	com	os	

grupos	 a	 que	 pertencem	 (descritos	 no	 ponto	 I.9.	 deste	manual).	 É	 de	 referir	 que	 os	

cadáveres	e	o	material	biológico	devem	ser	inicialmente	encaminhados	para	o	Serviço	

de	Necropsias.	

	 Os	contentores	para	recolha	de	resíduos	devem	permitir	a	sua	abertura	sem	o	

uso	das	mãos.	Os	sacos	devem	ser	colocados	nos	contentores	de	forma	a	que	fiquem	

com	 uma	 aba	 de	 cerca	 de	 20	 cm	 fora	 do	 contentor.	 Tanto	 os	 sacos	 de	 recolha	 de	



63	
	

resíduos,	assim	como	os	contentores	de	perfurocortantes,	não	devem	ser	cheios	até	

mais	 de	 2/3,	 de	 modo	 a	 possibilitar	 o	 seu	 encerramento	 com	 segurança.	 Os	

contentores	utilizados	para	armazenagem	e	transporte	dos	resíduos	dos	grupos	III	e	IV	

devem	 ser	 facilmente	 manuseáveis,	 resistentes,	 estanques,	 mantendo-se	

hermeticamente	fechados,	e	ainda	laváveis	e	desinfetáveis,	se	forem	de	uso	múltiplo.	

	 Quando	estão	cheios,	os	contentores	de	 resíduos	produzidos	no	HVUTAD	são	

fechados	e	colocados	na	sala	das	máquinas	do	HVUTAD,	para	recolha	semanal	(terça-

feira	 à	 tarde	 ou	 quarta-feira	 de	 manhã)	 pela	 Rentokil	 Initial	 Portugal.	 O	 papelão	 e	

plástico	 produzidos	 e	 colocados	 nos	 recetáculos	 de	 reciclagem	 do	 HVUTAD	 é	

encaminhado	 inicialmente	para	um	ponto	de	recolha,	 junto	da	sala	das	máquinas	do	

HVUTAD,	 para	 recolha	 pelos	 serviços	 técnicos	 da	 UTAD	 e	 posterior	 reciclagem.	 Os	

resíduos	elétricos	e	eletrónicos	são	recolhidos	periodicamente,	e	quando	se	atinge	um	

volume	considerável,	pelos	serviços	técnicos	da	UTAD.	

	

II.1.3.8.	Plano	de	limpeza	e	desinfeção	do	Hospital	Veterinário	da	
Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

	 O	Plano	de	 Limpeza	e	Desinfeção	do	HVUTAD	deve	 seguir	 as	 regras	do	plano	

geral	descritas	no	ponto	I.8.	deste	manual.	

	

	 II.1.3.8.1.	Sumário	de	detergentes	e	desinfetantes	utilizados	no	Hospital	
Veterinário	da	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

TASKI	Sprint	Multiuso	

• Produto	para	limpeza	de	vidros	e	multiusos;	

• Mistura	de	detergentes,	álcool	e	compostos	orgânicos.	

	

SUMA	Chlorsan	D10.4	e	SUMA	Tab	D4	

• Combinação	de	cloro,	polímero	e	agentes	tampão;	

• Produto	muito	eficaz	contra	uma	vasta	gama	de	microrganismos;	

• A	 fórmula	 também	 contém	 alcalinos	 e	 tensioativos,	 que	 tornam	 o	 produto	

indicado	para	limpeza	e	desinfeção	de	uma	só	vez;	
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• Não	aplicável	em	alumínio	e	metal	galvanizado.	

	

	

OXIVIR	Plus	JFlex	e	OXIVIR	Plus	Spray	

• Detergente	desinfetante	de	largo	espetro;	

• Formulação	ácida	à	base	de	peróxido	de	hidrogénio;	

• Eficaz	contra	um	largo	espetro	de	microrganismos,	 incluindo	bactérias,	vírus	e	

fungos.	

	

SOFT	CARE	Line	Bac	H4	

• Produto	suave	para	lavagem	de	mãos	com	propriedades	bactericidas;	

• Mistura	 de	 sabões	 naturais	 que	 assegura	 excelente	 remoção	 de	 resíduos	

gordurosos,	emulsão	da	sujidade	removida	e	respetiva	estabilização.	

	

SOFT	CARE	Line	Med	H5	

• Produto	à	base	de	álcool	para	fricção	e	desinfeção	das	mãos;	

• Desinfetante	cutâneo	à	base	de	uma	mistura	de	álcool	isopropílico,	n-propanol,	

polímeros	espessantes	e	humectantes.	

	

	 II.1.3.8.2.	Higienização	e	manutenção	de	utensílios	e	equipamento	
	

	 O	material	e	equipamento	que	contacta	diretamente	com	o	animal,	 incluindo	

material	utilizado	em	 intervenções	de	diagnóstico	ou	tratamento	médico-veterinário,	

deve	ser	tratado	de	acordo	com	as	seguintes	regras:	

• Guardar	 o	 material	 dentro	 das	 instalações	 em	 local	 apropriado,	 limpo	 e	

inacessível	aos	não	utilizadores;	

• Assegurar	que	todo	o	material	e	equipamento	é	verificado	e	limpo,	se	possível	

antes	 e,	 obrigatoriamente,	 após	 cada	 utilização,	 bem	 como	 reparado	 ou	

substituído	se	contiver	defeitos	ou	estiver	danificado;	

• Executar	 o	 plano	 de	 verificação,	 manutenção	 e	 higienização	 de	 todo	 o	

equipamento,	distribuidores	de	alimentos,	comedouros	e	bebedouros;	
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• Os	 termómetros	 devem	 ser	 limpos	 e,	 de	 seguida,	 desinfetados,	 a	 cada	

utilização,	 ou,	 em	 alternativa,	 devem	 ser	 revestidos	 em	 bolsas	 plásticas	

descartáveis	de	proteção,	antes	de	cada	utilização,	sendo,	neste	caso,	limpos	e	

desinfetados	no	final	do	turno	de	trabalho;	

• Não	devem	ser	usados	termómetros	de	vidro	no	HVUTAD,	a	fim	de	diminuir	os	

riscos	 associados	 à	 quebra	 e	 à	 exposição	 a	 mercúrio;	 devem	 ser	 usados	

termómetros	eletrónicos;	

• Sondas	de	 termómetros	utilizados	na	monitorização	contínua	de	 temperatura	

(por	 exemplo,	 durante	 anestesia	 ou	 cuidados	 intensivos)	 devem	 ser	

cuidadosamente	 limpos	 e	 desinfetados	 entre	 as	 utilizações	 em	 diferentes	

pacientes;	

• No	 caso	 de	 animais	 portadores	 ou	 suspeitos	 de	 doenças	 infetocontagiosas	

pertencentes	 às	 classes	 III	 e	 IV	de	 risco	biológico	 (internados	no	 isolamento),	

deve	 ser	 usado	 um	 termómetro	 para	 cada	 animal,	 que	 deve	 ser	 mantido	

próximo	da	boxe	do	mesmo	e	limpo	e	desinfetado	após	a	alta.	

• Os	 estetoscópios	 devem	 ser	 limpos	 e,	 de	 seguida,	 desinfetados,	 no	 final	 de	

cada	turno	de	trabalho	ou	aula	e	quando	visivelmente	sujos.	

• No	 caso	 de	 animais	 portadores	 ou	 suspeitos	 de	 doenças	 infetocontagiosas	

pertencentes	 às	 classes	 III	 e	 IV	de	 risco	biológico	 (internados	no	 isolamento),	

deve	 ser	 usado	 um	 estetoscópio	 para	 cada	 animal,	 que	 deve	 ser	 mantido	

próximo	da	boxe	do	mesmo	e	limpo	e	desinfetado	após	a	alta.	

• Todos	 os	 instrumentos,	 equipamentos	 ou	 outros	 objetos,	 incluindo	 tubos	

nasoesofágicos,	 carros	 de	 apoio,	 espéculos	 orais,	 endoscópios,	 lâminas	 das	

máquinas	tosquiadoras,	etc.,	devem	ser	limpos	e	esterilizados	ou	desinfetados	

entre	cada	utilização.	

• Materiais	 que	 são	 esterilizados	 entre	 cada	 utilização	 (ex.:	 instrumentos	

cirúrgicos)	 devem	 ser	 limpos	 com	 água	 e	 sabão	 e	 desinfetados	 com	

clorhexidina	a	0,5%	ou	solução	de	amónio,	antes	da	respetiva	esterilização	em	

autoclave.	
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	 Dentro	 do	 HVUTAD,	 existem	 as	 áreas	 críticas,	 como	 a	 sala	 de	 isolamento	 de	

animais	 portadores	 ou	 suspeitos	 de	 doenças	 infetocontagiosas	 e	 o	 consultório	 onde	

estes	são	recebidos,	e	as	áreas	semicríticas,	tais	como	a	receção,	internamento,	sala	de	

raio-X,	 sala	 de	 TC,	 sala	 de	 ecografia	 e	 as	 restantes	 salas	 de	 consulta.	 Sempre	 que	 é	

utilizado	material	comum	a	ambas	as	áreas,	este	deve	ser	 limpo	e	desinfetado	entre	

cada	animal	 (ex.:	ambú,	medidor	de	pressões	arteriais,	balanças	digitais,	medidor	de	

glicemia,	bombas	infusoras,	botijas	de	água	quente,	ecógrafo,	entre	outros).	

	

II.1.3.8.3.	Higienização	das	instalações	e	veículos	
	

	 Para	 proceder	 a	 uma	 limpeza	 e	 desinfeção	 adequadas,	 existe	 um	 plano	 de	

higienização	 de	 todas	 as	 instalações	 inerentes	 ao	 HVUTAD,	 incluindo	 espaços	 onde	

permanecem	 e	 circulam	 animais	 e	 pessoal	 do	 HVUTAD,	 espaços	 de	 armazém,	 entre	

outros,	 assim	 como	 um	 plano	 de	 higienização	 dos	 veículos	 do	 HVUTAD.	 É	 ainda	

necessário	ter	equipamentos	de	limpeza	e	sistemas	de	drenagem	de	dejetos	eficientes.	

	 Na	 execução	 dos	 protocolos	 de	 higienização	 já	 existentes,	 deve	 seguir-se	 um	

conjunto	de	 regras	básicas:	 eliminar	previamente	 toda	a	 contaminação	visível,	 como	

matéria	 orgânica	 e	 outros	 resíduos	 físicos;	 lavar	 com	 água	 e	 sabão;	 deixar	 secar	

completamente;	colocar	um	desinfetante	adequado,	seguindo	as	 instruções	de	uso	e	

tempo	de	atuação	e	remover	os	respetivos	resíduos,	quando	aplicável.	A	 lavagem	de	

veículos	nas	instalações	do	HVUTAD	é	exclusiva	aos	veículos	do	HVUTAD.	

	

II.1.3.9.	Identificação	animal	
	

• Todos	os	animais	e	respetivos	detentores	devem	ser	devidamente	identificados	

aquando	da	entrada	no	HVUTAD.	

• Os	 animais	 perigosos	 ou	 agressivos	 devem	 estar	 devidamente	 identificados	

como	 tal,	 de	 preferência,	 com	 uma	 sinalização	 facilmente	 visível	 e	

interpretável.	

• Os	animais	com	suspeita	de	doença	 infetocontagiosa	devem	estar	 igualmente	

identificados.	
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II.2.	Clínica	de	animais	de	companhia	
II.2.1.	Sinalética	
	

	 A	sinalética	deve	ser	respeitada	em	cada	área	hospitalar,	cumprindo	as	

informações	de	cada	sinal	ou	indicação,	nomeadamente	os	sinais	de	proibição	ou	

restrição	de	acesso,	os	sinais	de	Equipamento	de	Proteção	Individual	(EPI)	obrigatório	

(como	apresentado	na	Figura	11),	os	protocolos	e	procedimentos	de	limpeza	e	

desinfeção,	entre	outro.	

	

II.2.2.	Receção/sala	de	espera	
	

	 Na	receção	deve	efetuar-se	uma	correta	e	completa	 identificação	do	animal	e	

respetivo	detentor.	

	 Nesta	 sala	deve	ser	evitada	a	permanência	de	animais	que	apresentem	sinais	

graves	de	vómito	e/ou	diarreia,	estertores	e/ou	corrimento	nasal,	assim	como	animais	

suspeitos	 ou	 referenciados	 por	 esgana,	 parvovirose,	 panleucopenia,	 tifo,	 coriza,	

leptospirose,	azotemia,	uremia,	anúria	aguda	e	insuficiência	renal	aguda.	Nestes	casos,	

os	procedimentos	devem	visar	a	permanência	do	animal	na	sua	caixa	transportadora	

ou,	 na	 sua	 ausência,	 na	 viatura	 do	 detentor,	 até	 à	 colocação	 do	 animal	 num	

consultório,	o	que	deve	ocorrer	com	a	maior	brevidade	possível.	Deve	ainda	informar-

se	o	médico	veterinário	de	serviço	da	situação	e	todo	o	pessoal	que	contactar	com	o	

animal	que	deve	colocar	bata	e	dois	pares	de	luvas,	além	do	EPI	habitual.	

Figura	7	-	Sinalética	indicativa	do	EPI	obrigatório.	
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II.2.3.	Consultórios	
	

• Os	casos	de	grupo	de	 risco	biológico	das	 classes	 I	 e	 II	devem	ser	 consultados	

nos	consultórios	I	e	III,	sendo	que	o	consultório	I	deve	ser	destinado	a	canídeos	

e	o	consultório	III	a	felídeos;	

• O	consultório	 de	 vacinação/desparasitação	é	destinado	 a	 animais	 que	não	 se	

encontrem	doentes;	

• Nos	 casos	 de	 risco	 biológico	 pertencente	 às	 classes	 III	 e	 IV,	 as	 regras	 visam	

minimizar	 o	 risco	 de	 transmissão,	 sendo	 primordial	 a	 sua	 implementação	

sempre	que	exista	a	suspeição	e	não	apenas	após	confirmação.	Estes	animais	

devem	ser	consultados	no	consultório	II;	

• Os	casos	considerados	urgentes/emergentes	devem	ser	consultados	na	sala	de	

urgências	onde	se	encontra	o	equipamento	necessário	para	a	monitorização	e	

tratamento	dos	mesmos.	

	

II.2.3.1.	Regras	a	aplicar	no	interior	dos	consultórios	
	

• Verificar	 antecipadamente	 a	 presença	 de	 todos	 os	 produtos	 necessários	

durante	a	consulta;	

• Em	 cada	 sala	 deve	 ser	 verificada	 a	 existência	 de	 produtos	 de	 limpeza	 e	 de	

desinfeção	 de	 material,	 assim	 como	 gel	 e	 desinfetante	 para	 mãos;	 na	

constatação	 de	 que	 existe	 uma	 falta,	 o	 produto	 em	 causa	 deve	 ser	 reposto	

rapidamente;	

• É	 estritamente	 proibido	 comer,	 mastigar	 pastilhas	 elásticas	 ou	 beber	 nos	

consultórios;	

• As	 lavagens	 de	 mãos	 devem	 efetuar-se	 sempre	 que	 necessário	 e	 antes	 da	

desinfeção,	 que	 deve	 ser	 efetuada	 antes	 e	 após	 consultas,	 tratamentos	 e	

refeições;	

• Nos	 casos	 clínicos	 suspeitos	 de	 risco	 biológico	 de	 classe	 III	 ou	 IV,	 deve	 ser	

colocado	 um	 resguardo	 na	mesa	 de	 observação	 e	 todo	 o	 pessoal	 deve	 estar	

protegido	com	luvas	e	bata	descartáveis,	materiais	que	devem	ser	descartados	
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no	 final	 da	 consulta;	 deve	 ainda	 ser	 limpo	 e	 desinfetado	 o	 consultório	 em	

questão	(II)	e	as	mãos	lavadas	e	desinfetadas;	

• Não	é	permitida	a	entrada	de	um	novo	animal	enquanto	a	limpeza	e	desinfeção	

do	consultório,	mesas	e	material	não	forem	devidamente	efetuadas;	

• No	 caso	 de	 necessidade	 de	 exames	 complementares,	 o	 animal	 deve	 ser	

transportado	 em	 caixa	 transportadora	 ou,	 se	 se	 tratar	 de	 um	 caso	 clínico	

suspeito	 de	 risco	 biológico	 de	 classe	 III	 ou	 IV,	 numa	 maca	 devidamente	

identificada	só	para	esse	fim;	

• Os	 dejetos	 devem	 ser	 devidamente	 acondicionados	 e	 eliminados	 nos	

contentores	verdes.		

II.2.3.2.	Regras	específicas	a	aplicar	no	interior	do	consultório	de	urgências	
	

• No	final	da	resolução	de	um	caso	de	urgência,	o	carrinho	de	apoio	da	sala	de	

urgências	deve	ser	conferido	e	reposto;	

• Em	casos	urgentes	deve	recolher-se	a	informação	mínima	necessária	e	informar	

o	detentor	do	animal	que	este	será	levado	para	a	sala	de	urgências	para	prestar	

os	cuidados	básicos	e	que	o	médico	veterinário	retornará	para	uma	anamnese	

mais	pormenorizada,	após	estabilização	do	animal;	

• A	equipa	deve	estar	preparada	para	 situações	de	urgência,	 sendo	atribuída	a	

cada	 pessoa	 uma	 das	 seguintes	 funções:	 canular	 o	 paciente,	 preparar	

fluidoterapia	e	medicação	urgente,	monitorizar	o	animal	e	efetuar	registos;	

• Devem	 existir	 protocolos	 de	 urgência	 afixados	 na	 sala,	 fáceis	 e	 rápidos	 de	

interpretar	 e	 deve	 atuar-se	 de	 acordo	 com	 as	 diretrizes,	 normas	 e	 rotinas	

estabelecidas;	

• Todas	as	medicações	utilizadas	deverão	constar	de	identificação;	

• Deve	existir,	na	sala	de	urgências,	uma	maca	para	o	transporte	do	animal	para	

salas	de	exames	complementares	de	diagnóstico	e	para	o	internamento.	
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II.2.4.	Cirurgia	
	

	 O	acesso	às	 instalações	é	 restrito	e	definido	pela	direção	do	HVUTAD.	Assim,	

existe	um	sistema	de	cartão-chave	colocado	na	entrada,	para	assegurar	o	controlo	do	

acesso	com	registo	de	entradas	e	saídas.	

	 As	 regras	 de	 biossegurança	 têm	 como	 objetivo	 a	 prevenção	 de	 infeções	 dos	

animais	e	contaminação	do	pessoal	de	serviço	no	bloco	cirúrgico.	Para	isto	é	essencial	

a	manutenção	de	um	espaço	com	reduzida	contaminação.	

	 O	bloco	cirúrgico,	área	“limpa”,	 inclui	todas	as	áreas	da	ala	cirúrgica,	exceto	a	

sala	de	preparação	anestésica	e	os	vestiários.	

	 Todo	o	pessoal	que	deseje	entrar	nas	zonas	 limpas	deve	cumprir	as	regras	de	

vestuário	do	bloco	operatório.	

	 Nas	 restantes	 áreas	 deve	 ser	 cumprido	 as	 regras	 gerais	 de	 vestuário	 do	

hospital.	

	

II.2.4.1.	Regras	nos	vestuários	do	bloco	cirúrgico	
	

	 Nas	áreas	“limpas”	do	bloco	cirúrgico	é	necessário:	

• Uso	de	pijama	cirúrgico	azul	claro,	dedicado	ao	uso	dentro	das	áreas	limpas;	

• Uso	de	touca	que	proteja	todo	o	cabelo;	

• Uso	de	calçado	apropriado,	se	possível	dedicado	ao	uso	exclusivo	no	interior	do	

bloco	cirúrgico;	quando	não	for	possível,	o	calçado	deve	apresentar-se	limpo	de	

detritos	visíveis	e	seco,	devendo	ser	usado	protetores	de	sapatos	descartáveis	

disponíveis	no	bloco;	

• Remoção	todo	o	tipo	de	joalharia	visível	–	brincos,	pulseiras,	fios,	anéis,	etc.;	

• Uso	de	máscara	protetora,	 luvas	esterilizadas	e	bata	esterilizada	–	obrigatório	

para	 todo	 o	 pessoal	 da	 equipa	 cirúrgica;	 para	 o	 pessoal	 circulante	 e	 da	

anestesia	o	seu	uso	não	é	obrigatório,	ficando	ao	critério	do	cirurgião;	

• Uso	 de	 vestuário	 de	 proteção	 extra	 (ex.:	 visores,	 aventais,	 botas)	 pode	 ser	

aconselhado	pelo	cirurgião	quando	necessário.	
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II.2.4.2.	Circulação	dentro	do	bloco	cirúrgico	
	

• O	 acesso	 ao	 bloco	 cirúrgico	 é	 restrito	 ao	 pessoal	 de	 serviço	 cirúrgico	 e	

anestésico;	 apenas	 devem	 permanecer	 no	 bloco	 os	 docentes,	 médicos	

veterinários	e	funcionários	que	realizem	serviço	no	bloco	cirúrgico;	o	acesso	de	

estudantes	é	permitido	no	âmbito	das	unidades	curriculares	que	desenvolvam	

as	 atividades	 dentro	 do	 bloco,	 ou	 durante	 as	 semanas	 de	 serviço	 hospitalar,	

quando	acompanhados/autorizados	por	um	docente	ou	médico	veterinário	de	

serviço;	

• Todas	 as	 pessoas	 que	 pretendam	 aceder	 ao	 bloco	 cirúrgico,	 devem	 fazê-lo	

através	 dos	 balneários,	 onde	 deverão	 equipar-se	 com	 o	 vestuário	 de	 bloco	

cirúrgico;	apenas	se	excetua	a	equipa	anestésica	que	poderá	aceder	pela	porta	

da	sala	de	preparação	anestésica,	aquando	dos	procedimentos	de	preparação	e	

anestesia;	

• As	saídas	do	bloco	cirúrgico	devem	ser	realizadas	através	dos	balneários,	onde	

deverá	ser	trocado	o	vestuário	de	bloco	cirúrgico,	para	o	EPI	geral	do	HVUTAD.	

	

II.2.4.3.	Manutenção	do	nível	de	higiene	do	bloco	cirúrgico	
	

• Todo	 a	 área	 cirúrgica	 deve	 ser	 mantida	 arrumada,	 limpa,	 livre	 de	 poeiras	 e	

detritos;	

• Apenas	 os	 equipamentos	 necessários	 ao	 procedimento	 a	 realizar	 devem	 ser	

mantidos	dentro	da	sala	cirúrgica;	

• Todo	o	equipamento	e	material	de	limpeza	devem	ser	exclusivos	ao	uso	dentro	

do	bloco	cirúrgico.	

	

II.2.4.3.1.	Procedimentos	a	realizar	no	início	de	cada	dia	
	

• Todas	 as	 superfícies	 devem	 ser	 limpas	 com	 um	 pano	 humedecido	 com	

desinfetante	apropriado.	
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II.2.4.3.2.	Procedimentos	a	realizar	entre	cirurgias	
	

• Remoção	de	todos	os	instrumentos	usados	e	desperdícios	da	sala	cirúrgica;	

• Limpeza	e	desinfeção	da	mesa	de	cirurgia	e	mesas	de	instrumental;	

• Limpeza	e	desinfeção	do	chão	com	produto	adequado.	

	

II.2.4.3.3.	Procedimentos	a	realizar	no	final	de	cada	dia	
	

• Limpeza	e	desinfeção	do	chão	e	superfícies	de	todas	as	áreas	cirúrgicas;	

• Limpeza	 e	 desinfeção	 de	 todos	 os	 equipamentos	 na	 sala	 cirúrgica,	 incluindo	

mesas	de	apoio,	equipamento	anestésico	e	equipamento	de	iluminação.	

	

II.2.4.3.4.	Procedimentos	a	realizar	semanalmente	
	

• Limpeza	profunda	do	bloco	cirúrgico	com	desinfetante	adequando;	

• Nas	 salas	 cirúrgicas	 devem	 ser	movidos	 todos	os	 equipamentos	 para	 limpeza	

adequada;	

• Limpeza	 e	 desinfeção	 de	 paredes,	 chão	 e	 teto	 das	 salas	 cirúrgicas	 com	

desinfetante	adequado.	

	

II.2.4.4.	Regras	em	caso	de	doença	infetocontagiosa	
	

• Todos	os	casos	suspeitos	de	doença	 infetocontagiosa	devem	ser	devidamente	

identificados	antes	de	aceder	ao	bloco	cirúrgico;	

• Todas	 as	 cirurgias	 de	 pacientes	 com	 doença	 infetocontagiosa	 devem	 ser	

realizadas	no	final	do	dia;	

• Apenas	 deverão	 permanecer	 no	 bloco	 o	 pessoal	 essencial	 ao	 procedimento	

cirúrgico;	

• A	 sala	 de	 cirurgia	 deve	 ser	 preparada	 previamente	 com	 todo	 o	 material	

necessário	por	forma	a	diminuir	entradas	e	saídas;	
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• Deve	 ser	 criada	 uma	 barreira	 na	 entrada	 da	 sala	 cirúrgica	 com	 desinfetante	

adequado	a	cada	caso;	

• O	animal	deve	ser	transportado	para	a	sala	de	preparação	numa	marquesa	ou	

maca	adequada	a	esse	efeito;	

• A	 preparação	 e	 indução	 anestésica	 devem	 ser	 realizadas,	 quando	 possível,	

numa	maca	móvel	e	de	desinfeção	fácil;	

• Após	a	saída	do	paciente,	toda	a	sala	cirúrgica	deve	ser	imediatamente	limpa	e	

desinfetada	com	produto	adequado	à	suspeita	ou	agente	identificado;	

• Todo	 o	 material	 deve	 ser	 imediatamente	 limpo	 e	 desinfetado	 e	 deverá	

permanecer	isolado	em	saco	apropriado	e	identificado	até	esterilização;	

• Todo	 o	 material	 anestésico	 e	 de	 preparação	 do	 paciente	 deve	 ser	

adequadamente	limpo	antes	da	utilização	no	caso	seguinte;	

• Todo	o	vestuário	de	proteção	deverá	ser	embalado	e	devidamente	identificado	

antes	de	sair	do	bloco	cirúrgico;	

• O	 vestuário	 utilizado	 no	 interior	 do	 bloco	 cirúrgico	 deve	 ser	 removido	 pela	

parte	não	contaminada	(interna	e/ou	traseira),	enrolando/dobrando,	de	modo	

a	conter	as	zonas	contaminadas	no	centro.	O	vestuário	geral	do	HVUTAD	deve	

ser	vestido	após	uma	correta	lavagem	e	desinfeção	das	mãos;	

• Todo	o	pessoal	envolvido	no	caso	deverá	mudar	completamente	de	vestuário	

antes	de	aceder	a	outras	áreas	do	hospital.	

	

II.2.5.	Internamento	
	

II.2.5.1.	Regras	gerais	
	

• Usar	 diferentes	 luvas	 entre	 doentes	 e	 entre	 diferentes	 procedimentos	 no	

mesmo	 doente,	 ou,	 alternativamente	 à	 troca	 de	 luvas,	 lavar	 e	 desinfetar	 as	

mãos;	

• Não	 retirar	 a	 agulha	 da	 seringa	 com	 as	 mãos,	 mas	 sim	 nas	 aberturas	 que	

existem	nos	contentores	para	desconectar	agulhas;	

• Estes	contentores	são	só	para	cortantes	e	não	para	seringas;	
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• Se	as	seringas	contêm	sangue	ou	urina	devem	ir	para	os	resíduos	grupo	III	(saco	

branco),	caso	contrário	devem	ser	descartadas	no	grupo	II	(saco	preto).	

	

Além	 das	 regras	 acima	 referidas,	 deve	 utilizar-se	 os	 EPI	 adequados	 a	 cada	

procedimento,	resumidamente	descritos	na	Tabela	9.	

	

Tabela	9	-	EPI	adequado	a	cada	procedimento	medico-veterinário.	

Procedimento	
Luvas	não	

esterilizadas	
Luvas	esterilizadas	 Bata	protetora	 Máscara	

Mudança	de	penso	 +	 	 	 	

Manipulação	de	comprimidos	 +	 	 	 	

Toque	rectal	 +	 	 	 	

Drenagem	de	seroma/	hematoma	

estéril	
	 +	 	 	

Esvaziamento	das	glândulas	anais	 +	 	 	 	

Citologia	aspirativa	de	agulha	fina	 +	 	 	 	

Manipulação	de	roupa	suja	 +	 	 +	 	

Manipulação	de	fezes	 +	 	 	 	

Manipulação	de	urina	 +	 	 	 	

Injeções	intramusculares	e	subcutâneas	 +	 	 	 	

Colheita	de	sangue	para	hemocultura	 	 +	 	 +	

Colocação	de	cateter	intravenoso	 +	 	 	 	

Lancetar	abcessos	 +	 	 +	 +	

Procedimentos	obstétricos	em	gatos	 	 +	 +	 +	

Procedimentos	obstétricos	em	cães	 	 +	 	 	

Administração	de	medicação	oral	 +	 	 	 	

Exame	da	cavidade	oral	 +	 	 	 	

Algaliação	 	 +	 	 	

Venopunção	 +	 	 	 	
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Limpeza	e	desbridamento	de	feridas	 	 +	 	 	

Lavagem	de	ferida	 com	irrigação	 +	 	 +	 +	

Sutura	de	feridas	simples	 	 +	 	 	

	

II.2.5.2.	Cateteres	intravasculares	
	

	 Os	 cateteres	devem	 ser	 colocados	 após	devida	 tricotomia	 e	 assepsia	 do	 local	

(com	álcool	 a	 70%,	 seguido	de	 clorexidina	 a	 2%),	 usando	 luvas	 e	 protegendo	bem	o	

cateter	com	um	penso	após	a	sua	colocação.	

	 Deve	 vigiar-se	 as	 zonas	 anatómicas	 de	 inserção	 do	 cateter,	 por	 observação,	

palpação,	ou	sob	a	 forma	de	 irrigação,	 regularmente.	Se	o	animal	demonstrar	dor,	o	

cateter	deve	ser	retirado	ou	trocado.	

	 Os	cateteres	intravenosos	periféricos	não	devem	permanecer	no	local	mais	de	

72	horas.	

	

II.2.5.3.	Preparação	e	controlo	de	qualidade	das	soluções	intravenosas	
	

	 Preparar	todas	as	soluções	parenterais	rotineiras	no	local	devido,	com	técnica	

assética.	Não	usar	nenhuma	embalagem	de	fluidos	parenterais	que	se	encontre	turva,	

com	fugas,	roturas	ou	partículas,	ou	após	expirar	o	prazo	de	validade.	

	

II.2.5.4.	Registos,	medicamentos	e	consumíveis	
	

	 O	registo	dos	casos	clínicos	pode	manter-se	em	frente	das	boxes	ou	 jaulas	do	

animal	 internado	 ou	 na	 secretária,	 conforme	 a	 necessidade	 de	 trabalho	 do	 médico	

veterinário.	 Estes	 registos	 podem	 ser	 consultados	 por	 estudantes,	 estagiários	 e	

médicos,	mas	não	podem	ser	colocados	noutros	locais,	de	forma	a	evitar	a	sua	perda.	

	 A	 medicação	 encontra-se	 no	 carrinho	 de	 comprimidos/	 ampolas	 ou	 no	

frigorífico	(quando	abertos	ou	no	caso	de	medicação	que	necessita	de	refrigeração).	Os	

consumíveis	encontram-se	nos	armários	e	gavetas	dos	 internamentos,	consultórios	e	

restantes	salas,	que	estão	devidamente	identificados.	A	medicação	suplente	encontra-
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se	armazenada	na	farmácia,	cujo	acesso	só	pode	ser	feito	por	pessoal	autorizado.	Os	

consumíveis	suplentes	encontram-se	no	respetivo	armazém.	

	

	

II.2.6.	Isolamento	(sala	de	infetocontagiosos)	
	

II.2.6.1.	Infraestruturas	e	procedimentos	
	

• Deve	existir	uma	antecâmara,	com	uma	barreira	física	de	separação	da	sala	de	

isolamento,	destinada	à	colocação	do	EPI	específico;	

• A	 antecâmara	 e	 a	 sala	 de	 isolamento	 devem	 estar	 identificadas	 e	 sinalizadas	

como	local	de	risco	biológico;	

• Deve	 existir,	 na	 antecâmara,	 um	 lavatório	 com	 pedal,	 dispositivo	 de	 sabão	

líquido	acionado	por	cotovelo	e	distribuidor	de	toalhetes	de	papel	descartáveis,	

bem	como	recipiente	com	tampa	acionada	por	pedal	para	colocação	exclusiva	

dos	toalhetes	usados	na	higienização	das	mãos;	

• Deve	existir,	 na	antecâmara	e	na	 sala	de	 isolamento,	espaço	e	armários	para	

armazenamento	de	solventes,	EPI	e	outros	materiais	necessários;	

• As	 portas	 devem	 abrir	 para	 o	 interior	 da	 sala	 de	 isolamento	 e	 fechar	 por	 si	

mesmas;	

• O	aquecimento,	a	ventilação	e	a	iluminação	devem	ser	adequados;	

• As	 paredes,	 tetos	 e	 pisos	 devem	 ser	 lisas,	 de	 fácil	 limpeza,	 impermeáveis	 a	

líquidos	e	resistentes	a	produtos	químicos	e	desinfetantes	usados;	

• Todas	as	esquinas	das	paredes	e	chão,	bem	como	reentrâncias	nas	caixilharias	

devem	 ser	 preenchidas	 com	 massa	 resistente	 por	 forma	 a	 torná-las	

arredondadas	 e	 assim	 facilitar	 a	 higienização	 e	 desinfeção	 adequada	 das	

instalações;	

• O	piso	deve	ser	antiderrapante;	

• Deve	 existir	 um	 recipiente	 com	 tampa	 acionada	 por	 pedal,	 exclusivo	 para	 a	

eliminação	do	EPI	específico	do	isolamento;	
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• Deve	 existir,	 na	 sala	 de	 isolamento,	 uma	 bancada	 de	 apoio	 de	 material	

resistente	e	 fácil	 de	higienizar	para	armazenamento	de	material	médico	e	de	

enfermagem;	

• O	funcionário	responsável	deve	proceder	à	manutenção	do	stock;	

• Deve	existir,	 no	 interior	 da	 sala	 de	 isolamento,	 um	 sistema	de	 eliminação	de	

resíduos;	

• Deve	existir,	na	parede	mais	próxima	do	lavatório	e	do	recipiente	de	eliminação	

do	 EPI	 específico,	 sinalética	 que	 exemplifique	 a	 forma	 correta	 de	 retirar	 as	

luvas	(como	a	Figura	4	do	ponto	I.5.2.2.)	e	de	lavar	e	desinfetar	as	mãos	(como	

as	Figuras	7	e	8	do	ponto	II.1.3.1.).	

	

II.2.6.2.	Regras	gerais	
	

	 O	 correto	 isolamento	 pressupõe	 conhecimento	 precoce	 do	 agente,	 respetiva	

via	e	período	de	 transmissão,	período	de	 incubação	e	 comunicação	da	 informação	a	

toda	a	equipa.	

	 Sempre	que	se	 internar	um	animal	na	sala	de	 isolamento	onde	possa	ocorrer	

transmissão	por	gotículas,	devem	ter-se	precauções	específicas,	que	incluem	o	uso	de	

máscara.	Sempre	que	se	internar	um	animal	na	sala	de	isolamento	onde	possa	ocorrer	

transmissão	por	aerossóis,	deve	usar-se	respiradouro.	

	 O	isolamento	deve	ser	mantido	apenas	no	período	estritamente	necessário.	As	

manipulações	 dos	 doentes	 e	 entradas	 na	 área	 reservada	 devem	 ser	 as	 estritamente	

necessárias	e,	sempre	que	possível,	exclusivas	de	uma	única	pessoa,	que	não	contacte	

posteriormente	com	animais	do	internamento	geral	que	sejam	da	mesma	espécie	dos	

animais	 infetados.	 Por	 exemplo,	 sempre	que	possível,	 o	 corpo	 clínico	 presente	 deve	

organizar-se	 de	 modo	 a	 que	 uma	 única	 pessoa	 fique	 responsável	 pelos	 animais	 do	

isolamento	e,	no	caso	de	serem	cães,	tratar	apenas	os	gatos	do	internamento	geral	ou	

vice-versa.	

	 A	 circulação	 de	 animais	 com	 doenças	 infetocontagiosas	 deve	 efetuar-se	 de	

forma	a	minimizar	 os	 riscos,	 isto	 é,	 sempre	que	um	animal	 tiver	 que	 se	deslocar	 do	
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isolamento	 para	 a	 área	 cirúrgica,	 ecográfica	 ou	 radiográfica	 este	 percurso	 deve	 ser	

realizado	com	a	indumentária	necessária	e	pelo	percurso	devidamente	assinalado.	

	 Antes	 de	 entrar	 na	 sala	 de	 isolamento,	 deve	 colocar-se	 o	 respetivo	 EPI	

específico,	pela	seguinte	ordem:	touca,	cobre-pés,	luvas	descartáveis	e	bata	protetora;	

deve	 ter-se	 já	previamente	preparada	a	medicação	a	administrar.	Durante	as	 tarefas	

no	 interior	 da	 sala	 de	 isolamento,	 deve	 utilizar-se	 apenas	 o	 material	 exclusivo	 da	

respetiva	 sala	 e,	 quando	 aplicável,	 utilizar	 equipamentos/materiais	 exclusivos	 para	

cada	animal	(ex.:	termómetro	e	estetoscópio).	As	seringas,	agulhas	e	outros	materiais	

utilizados	 na	 administração	 de	 medicação	 devem	 ser	 descartados	 no	 final,	 não	

podendo	sair	da	sala	de	isolamento.	Deve	ter-se	contínuo	cuidado	para	manter	o	EPI	

específico	 ajustado	 e	 mantendo	 a	 sua	 função	 de	 proteção.	 Ao	 sair	 da	 sala	 de	

isolamento	para	a	antecâmara,	deve	retirar-se	os	cobre-pés,	de	forma	a	que	o	calçado	

já	desprotegido	não	volte	a	 contactar	 com	o	 solo	do	 isolamento	e	que	os	cobre-pés	

contaminados	 não	 contactem	 com	 o	 solo	 da	 antecâmara.	 Já	 na	 antecâmara,	 deve	

proceder-se,	pela	seguinte	ordem,	à	retirada	do	restante	EPI:	bata	protetora,	touca	e	

luvas	(que	devem	ser	descartadas	no	recipiente	apropriado	para	o	efeito	presente	na	

antecâmara).	 Por	 último	 deve	 lavar-se	 e	 desinfetar-se	 as	mãos.	 A	 forma	 correta	 de	

retirar	as	luvas	está	descrita	no	ponto	I.5.2.2.	deste	manual).	

	 As	amostras	recolhidas	no	 isolamento	devem	fazer-se	acompanhar	de	correta	

identificação	e	data	de	colheita,	ser	armazenadas	em	saco	fechado	e,	posteriormente,	

numa	 caixa	 marcada	 com	 um	 ponto	 vermelho.	 Deve	 minimizar-se	 ao	 máximo	 a	

contaminação	da	caixa	exterior	durante	o	armazenamento	da	amostra.	

	 As	visitas	dos	detentores	aos	animais	da	sala	de	isolamento	devem	seguir	todas	

as	regras.	

	

II.2.7.	Sala	de	manipulação	e	administração	de	citostáticos	
	

	 A	utilização	de	medicação	citostática	pressupõe	a	utilização	de	uma	câmara	de	

fluxo	 laminar,	existente	na	sala	em	questão,	um	armazenamento	cuidadoso	e	acesso	

restrito	aos	medicamentos	e	o	cumprimento	integral	do	Protocolo	de	Manipulação	de	

Citostáticos	existente	no	HVUTAD.	Estas	substâncias	apenas	podem	ser	utilizadas	por	

pessoal	formado	para	o	efeito.	
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II.3.	Clínica	de	animais	de	produção	e	equinos	
	

II.3.1.	Equipamento	de	proteção	individual	
	

	 Dentro	das	instalações	do	HVUTAD	e	durante	as	saídas	de	campo	a	explorações	

de	 animais,	 é	 obrigatório	 o	 uso	 de	 EPI	 adequado	 e	 limpo,	 por	 todo	 o	 pessoal	

interveniente,	a	fim	de	diminuir	o	risco	de	disseminação	de	agentes	 infeciosos.	O	EPI	

deve	 ser	 apropriado	 para	 o	 trabalho	 em	 curso	 (por	 exemplo,	 deve	 ser	 utilizado	 EPI	

descartável	em	casos	de	animais	em	risco	de	disseminarem	agentes	infeciosos).	A	não	

utilização	de	equipamento	adequado	leva	à	exclusão	das	áreas	clínicas	do	pessoal	em	

questão.	Deste	modo,	devem	ser	cumpridas	integralmente	todas	as	regras	relativas	ao	

uso	de	EPI,	descritas	no	ponto	II.1.3.2.	deste	manual.	

	 Adicionalmente,	devem	ser	cumpridas	as	regras	específicas	deste	serviço:	

• Não	 é	 permitida	 a	 assistência,	 em	 aulas	 práticas	 ou	 em	 saídas	 de	 campo,	 de	

estudantes	que	não	se	encontrem	devidamente	equipados;	

• Todos	devem	desinfetar	o	calçado	durante	as	aulas;	

• Nas	saídas	ao	exterior	do	Hospital	ou	consultas	em	ambulatório,	o	calçado	deve	

ser	 lavado	 (na	 medida	 do	 possível)	 ainda	 nas	 instalações	 onde	 o	 animal	 é	

observado,	 antes	 de	 entrar	 no	 veículo	 de	 transporte	 do	 serviço,	 de	 forma	 a	

evitar	 (ou	 pelo	 menos	 diminuir	 ao	 máximo)	 a	 contaminação	 deste.	

Independentemente	 da	 limpeza	 que	 tenha	 sido	 feita	 fora	 do	 Hospital,	 à	

chegada	ao	Hospital	o	calçado	deverá	ser	lavado	e	desinfetado	nos	lava-botas	

que	se	encontram	disponíveis	junto	à	entrada	do	serviço.	

	

II.3.2.	Regras	gerais	de	higiene	
	

• É	 proibido	 beber/	 comer/	mascar	 nas	 áreas	 de	 serviço.	 Tal	 pode	 ser	 feito	 na	

área	de	alimentação	do	átrio	do	HVUTAD,	sem	EPI.	

• A	 manutenção	 de	 limpeza,	 desinfeção	 hospitalar	 e	 higiene	 pessoal	 é	 da	

responsabilidade	de	todo	o	pessoal	que	trabalha	no	HVUTAD;	
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• Recomenda-se	 lavar	as	mãos	com	sabão	e	desinfetar	com	produtos	à	base	de	

álcool,	antes	e	depois	de	examinar	cada	animal;	

• A	 lavagem	 das	 mãos	 é	 obrigatória	 quando	 estas	 se	 encontrem	 visivelmente	

sujas	e	ainda	antes	e	depois	dos	seguintes	atos:	tratamento	de	feridas	e	troca	

de	pensos,	atendimento	oftalmológico,	colocação	de	um	cateter,	realização	de	

endoscopia,	contacto	com	um	caso	de	risco	biológico	de	classe	III	e	IV;	

• Devem	ser	usadas	 luvas	de	exame	limpas	quando	se	manuseiam	pacientes	de	

risco	(ex.:	suspeitos	de	doenças	infeciosas	ou	recém-nascidos)	ou	ao	manusear	

excreções,	secreções	ou	feridas;	

• As	superfícies	ou	equipamentos	contaminados	com	fezes,	secreções	ou	sangue	

devem	ser	limpas	e	desinfetadas	pelo	pessoal	presente	ou,	quando	tal	não	for	

possível,	pelos	funcionários,	sob	a	responsabilidade	do	clínico	presente.	 Isto	é	

especialmente	importante	em	casos	de	risco	biológico	de	classe	III	ou	IV;	

• Os	locais	e	instrumentos	utilizados	no	exame/	tratamento	de	um	animal	devem	

ser	limpos	e	desinfetados	no	final,	pelo	pessoal	presente	ou	pelos	funcionários,	

sob	a	responsabilidade	do	clínico	presente;	

• É	esperado	de	todo	o	pessoal	envolvido	nas	atividades	realizadas	no	HVUTAD	

que	deixem	os	locais	nas	condições	originais.	

	

II.3.3.	Higiene	dos	animais	doentes	
	

• É	da	maior	 importância	para	a	higiene	básica	e	para	a	redução	da	pressão	de	

infeção	 que	 os	 animais	 doentes	 do	 HVUTAD	 estejam	 alojados	 numa	 boxe	

adequada;	

• Os	 funcionários	devem	 limpar	as	boxes	e	os	 corredores	diariamente.	 Fora	do	

horário	 de	 trabalho	 dos	 funcionários,	 esta	 função	 deve	 ser	 assumida	 pelo	

pessoal	presente	 (estudantes,	estagiários,	 clínicos),	 sob	a	 responsabilidade	do	

clínico	responsável;	

• Antes	 de	 um	 novo	 animal	 entrar	 na	 boxe,	 fezes	 ou	 material	 de	 cama	 suja	

devem	ser	removidos;	
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• No	 caso	 de	 recém-nascidos,	 as	 fezes	 ou	 camas	 molhadas	 devem	 ser	

imediatamente	removidas	da	boxe,	sob	a	responsabilidade	do	clínico;	

• Baldes	 de	 água	 (usados	 para	 animais	 que	 não	 sabem	 beber	 em	 bebedouros	

automáticos)	 ou	 bebedouros	 automáticos	 devem	 ser	 limpos	 e	 desinfetados	

regularmente	e	sempre	que	é	colocado	um	animal	diferente	na	boxe	em	causa.	

• As	 manjedouras	 devem	 ser	 limpas	 e	 desinfetadas	 regularmente	 e	 entre	 a	

utilização	de	diferentes	animais.	Se	um	animal	não	tiver	comido,	isso	deve	ser	

relatado	ao	médico	veterinário	responsável	e	a	alimentação	deve	ser	removida	

da	manjedoura;	

• Os	animais	devem	ser	mantidos	limpos,	escovados	e	com	os	cascos	aparados;	

• O	 ambiente	 em	 torno	 das	 boxes	 deve	 estar	 limpo	 e	 arrumado,	 isto	 é,	 sem	

material	médico	ou	material	da	cama	dos	animais;	

• Se	os	animais	defecarem	fora	da	sua	boxe	(dentro	ou	fora	de	um	edifício),	as	

suas	 fezes	 devem	 ser	 removidas	 imediatamente	 com	 as	 pás	 disponíveis	 no	

Serviço	de	Animais	de	Produção	e	Equinos.	Em	caso	de	diarreia,	as	fezes	devem	

ser	removidas	e	o	piso	desinfetado	e	seco.	Se	os	pacientes	urinarem	fora	da	sua	

boxe	(dentro	do	edifício	do	HVUTAD),	a	urina	deve	ser	removida	e	o	piso	limpo	

e	seco.	

	

II.3.4.	Protocolos	de	limpeza	geral	e	desinfeção	de	espaços	
	

• Devem	 ser	 usadas	 luvas	 e	 vestuário	 adequado	 sempre	 que	 se	 utilizarem	

desinfetantes.	 EPI	 adicional	 (máscara,	 protetores	 faciais,	 óculos,	 roupas	

impermeáveis,	botas)	deve	ser	usado	sempre	quando	há	uma	probabilidade	de	

esguicho	 no	 processo	 de	 desinfeção.	 As	 boxes	 devem	 ser	 limpas	 antes	 da	

desinfeção	(removendo	as	camas,	urina	e	fezes)	;	

• A	 presença	 de	 contaminação	 irá	 inativar	 a	 maioria	 dos	 desinfetantes.	 Se	 for	

utilizada	 uma	 mangueira	 para	 remover	 sujidade,	 deve	 minimizar-se	 a	

aerossolização	e	propagação	de	agentes	potencialmente	infeciosos;	

• O	protocolo	geral	segue	os	passos	abaixo	referidos:	
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o Lavar	a	boxe,	incluindo	paredes,	portas,	bebedouro	de	água	automático	

e	manjedoura,	com	água	e	detergente	ou	sabão	previamente	aprovado	

o	 responsável	 da	 biossegurança	 do	 HVUTAD;	 a	 lavagem	 mecânica	

(esfregona	 ou	 escova)	 é	 sempre	 necessária	 para	 quebrar	 filmes	 de	

detritos	residuais	que	impedem	ou	inibem	o	processo	de	desinfeção;	

o Passar	por	água	cuidadosamente	a	área	a	limpar	para	remover	qualquer	

resíduo	de	detergente	e,	em	seguida,	enxaguar	bem;	

o Permitir	 a	drenagem	ou	 secagem	da	área,	 tanto	quanto	possível,	para	

evitar	a	diluição	de	soluções	desinfetantes;	

o Desinfetar	 a	 boxe,	 incluindo	 paredes,	 portas,	 bebedor	 de	 água	

automático	e	manjedoura;	

o Remover	o	desinfetante	com	água;	

o Após	a	desinfeção,	remover	o	EPI	e	lavar	as	mãos;	

o Relativamente	 às	medidas	 não-rotineiras	 de	 desinfeção	 (por	 exemplo,	

Virkon	 nebulização),	 somente	 será	 efetuado	 por	 pessoal	 treinado	 e	

autorizado	a	usar	EPI	apropriado.	

	

II.3.5.	Sistemas	de	desinfeção	de	calçado	
	

• As	soluções	dos	sistemas	de	desinfeção	do	calçado	devem	ser	trocadas	a	cada	

manhã	pelos	funcionários;	

• Os	 sistemas	 de	 desinfeção	 do	 calçado	 devem	 ser	 renovados	 sempre	 que	

apresentarem	 quantidades	 excessivas	 de	 material	 de	 cama	 ou	 sujidade	 e	

devem	 ser	 recarregados	 sempre	 que	 se	 encontrem	 com	 pouco	 volume	 ou	

degradados;	

• Todo	o	pessoal	deve	utilizar	os	 sistemas	de	desinfeção	do	 calçado	presentes,	

sempre	que	utilizarem	o	espaço	em	questão.	

	

II.3.6.	Procedimentos	no	internamento	
	

• Aquando	do	internamento	de	um	animal,	deve	ser	colocado,	na	respetiva	boxe,	

um	 cartão	 que	 contenha:	 identificação	 do	 animal;	 tipo	 e	 frequência	 de	
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alimentação;	método	de	beberagem;	diagnóstico;	classe	de	risco	biológico.	Este	

cartão	deve	ser	regularmente	atualizado;	

• Os	 tratamentos	 a	 efetuar	 ao	 animal	 devem	 estar	 referidos	 na	 sua	 folha	 de	

internamento;	

• Toda	a	alimentação	deve	ser	armazenada	em	recipientes	com	tampa;	

• As	 quantidades	 de	 alimento	 armazenadas	 devem	 ser	 as	 mínimas	

indispensáveis.	

• O	 local	 de	 armazenamento	 de	 alimento	 deve	 estar	 limpo	 e	 desinfetado,	 de	

acordo	com	o	protocolo	estabelecido;	

• Bebedouros	 e	 manjedouras	 devem	 ser	 limpas	 de	 acordo	 com	 o	 descrito	 na	

secção	II.3.3.	

	

II.3.7.	Procedimentos	no	isolamento	
	

• Não	usar	o	mesmo	calçado	ou	fato-de-macaco	utilizados	no	restante	hospital.	

• Para	 entrar	 na	 área	 de	 isolamento	 é	 obrigatório	 usar	 cobre-pés,	 fato-de-

macaco	de	isolamento,	2	pares	de	luvas	e	utilizar	todos	os	pedilúvios;	

• Devem	 existir	 equipamentos	 e	 instrumentos	 de	 uso	 exclusivo	 desta	 área	 e,	

preferencialmente,	 de	 uso	 individual	 para	 cada	 animal	 (ex.:	 termómetro,	

estetoscópio,	 entre	 outros).	 Estes	 devem	 ser	 armazenados	 na	 antecâmara	 e	

devem	ser	limpos	e	desinfetados	após	cada	utilização;	

• No	 caso	 de	 ser	 estritamente	 necessária	 a	 utilização	 de	 equipamentos/	

instrumentos	não	exclusivos	desta	área,	estes	devem	ser	rigorosamente	limpos	

e	desinfetados	antes	de	saírem	desta	área;	

• Medicação	 e	 consumíveis	 que	 entrem	 nesta	 área,	 não	 podem	 ser	

posteriormente	utilizados	fora	dela;	

• O	 chão,	 superfícies	 de	 trabalho,	 portas	 e	 maçanetas	 da	 antecâmara	 e	 do	

isolamento	 devem	 ser	 limpos	 e	 desinfetados	 diariamente	 pelos	 funcionários,	

que	 devem	 equipar-se	 com	 EPI	 adicional	 acima	 referido	 para	 executar	 esta	

tarefa;	
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• Os	 resíduos	 produzidos	 nesta	 área	 devem	 ser	 descartados	 como	 resíduos	 do	

Grupo	III	(saco	branco);	

• As	 amostras	 recolhidas	 no	 isolamento	 devem	 fazer-se	 acompanhar	 de	

identificação	 e	 data	 de	 colheita	 e	 ser	 colocadas	 num	 saco	 fechado	 e,	

posteriormente,	numa	caixa	marcada	com	um	ponto	vermelho;	

• Ao	sair	do	isolamento:	

o Remover	o	par	exterior	de	 luvas	antes	de	sair	da	boxe	e	 transportá-lo	

contactando	com	a	sua	face	interna,	até	o	descartar,	na	antecâmara;	

o Remover	 os	 cobre-pés,	 tocando	 apenas	 na	 sua	 face	 interna	 e	 sem	

permitir	o	contacto	entre	os	cobre-pés	e	o	chão	da	antecâmara	e	entre	

o	calçado	já	desprotegido	e	o	chão	do	isolamento;	

o Lavar	o	calçado	usado	no	lava	botas	presente	na	sala;	

o Remover	o	fato-de-macaco	de	isolamento;	

o Remover	 segundo	 par	 de	 luvas	 e	 descartar	 todo	 o	 EPI	 para	 um	

recipiente	de	resíduos	do	Grupo	III;	

o Lavar	e	desinfetar	as	mãos	antes	de	deixar	a	 instalação	de	isolamento,	

colocando	os	 papéis	 utilizados	para	 secar	 as	mãos,	 num	 recipiente	de	

resíduos	do	Grupo	I;	

o Mergulhar	o	calçado	em	pedilúvio	antes	de	sair	da	área	de	isolamento;	

	

II.3.8.	Procedimentos	específicos	em	aulas	práticas	com	equinos	
	

• No	maneio	de	equinos	nas	instalações	do	Hospital	(internamento,	salas	de	aula,	

salas	 de	 tronco,	 picadeiro,	 etc.),	 os	 estudantes	 devem	 fazer-se	 sempre	

acompanhar	de	um	ou	mais	colegas;	

• Os	estudantes	não	devem	entrar	ou	retirar	cavalos	das	boxes	sem	autorização	

expressa	 dos	 docentes	 ou	 de	 funcionários	 do	 hospital	 do	 Hospital	 como	

Técnicos	Superiores	ou	assistentes	operacionais;	

• Nas	aulas	em	clínica	ambulatória	(no	exterior)	os	estudantes	deverão	proceder	

sempre	sob	supervisão	dos	docentes;	

• Em	caso	de	dúvida,	deverá	sempre	ser	consultado	um	Docente	ou	Técnico	do	

Hospital	antes	de	manipular	um	animal	ou	realizar	qualquer	procedimento.	
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II.4.	Clínica	de	animais	silvestres	e	exóticos	
	

II.4.1.	Introdução	
	

	 O	Serviço	de	Animais	Exóticos	é	responsável	pela	atividade	clínica	e	cirúrgica	de	

aves,	 pequenos	 mamíferos	 (lagomorfos,	 roedores	 e	 furões),	 répteis,	 anfíbios,	

invertebrados	e	peixes).	

	 Uma	 característica	 do	 serviço	 é	 que	 todos	 os	 animais	 partilham	 o	 mesmo	

internamento.	Os	restantes	espaços	(consultório,	salas	de	imagiologia,	bloco	cirúrgico,	

etc.)	são	partilhados	também	com	os	animais	de	companhia.	

	 Os	animais	suspeitos	de	doença	infetocontagiosa,	zoonótica	ou	não,	devem	ser	

devidamente	isolados,	e	não	podem	ter	acesso	aos	espaços	comuns.	

	 No	internamento	de	exóticos,	o	acesso	às	instalações	é	restrito	e	definido	pela	

direção	 do	HVUTAD.	Assim,	 existe	 um	 sistema	de	 cartão-chave	 colocado	 na	 entrada	

para	assegurar	o	controlo	do	acesso	com	registo	de	entradas	e	saídas.	

	

II.4.2.	Suspeita	de	doença	infetocontagiosa	
	

	 Nos	casos	de	suspeita	de	doença	infetocontagiosa,	deve-se:	

• Evitar	contacto	com	todos	os	animais	suscetíveis;	

• Impedir	 o	 acesso	 à	 zona	 contaminada	 a	 pessoas	 estranhas	 ou	 que	 não	

estiveram	em	contacto	com	o	animal;	

• Lavar	e	desinfetar	todo	o	material	que	contactou	com	o	animal;	

• Utilizar	 máscara,	 luvas,	 bata	 descartável	 e	 óculos	 de	 proteção	 para	 a	

manipulação	do	animal	em	causa.	

	

II.4.2.1.	Doença	Vírica	Hemorrágica	e	Mixomatose	
	

	 Animais	suscetíveis:	Lagomorfos.	

	 Cuidados:	Evitar	contacto	entre	animais	suscetíveis;	desinfetar	todo	o	material	

contaminado;	tomar	precauções	contra	vetores.	
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II.4.2.2.	Doença	de	Newcastle	e	Influenza	aviária	
	

	 É	uma	zoonose.	

	 Cuidados:	Evitar	contacto	entre	animais	suscetíveis;	desinfetar	todo	o	material	

contaminado,	 e	 mantê-lo	 confinado	 na	 mesma	 sala;	 utilizar	 pedilúvios,	 roupa	

descartável	e	máscara	de	proteção,	aquando	da	manipulação	do	animal.	

	

II.4.2.3.	Clamidiose	
	

	 É	uma	zoonose.	

	 Cuidados:	Evitar	contacto	entre	animais	suscetíveis;	desinfetar	todo	o	material	

contaminado	 e	 mantê-lo	 confinado	 na	 mesma	 sala;	 utilizar	 pedilúvios,	 roupa	

descartável	e	máscara	de	proteção	aquando	da	manipulação	do	animal.	

	

II.5.	Farmácia	e	depósito	de	medicamentos	
	

II.5.1.	Instalações	
	

• O	Depósito	de	Medicamentos	encontra-se	em	condições	de	adequada	higiene	e	

segurança,	 assegurando	 o	 bom	 estado	 de	 conservação	 dos	 medicamentos	 e	

demais	produtos;	

• A	 temperatura	 ambiente	 situa-se	 entre	 os	 15°C	 e	 25°C,	 sendo	 a	 humidade	

relativa	de	ambiente	de	60	±	5%;	

• A	 higienização	 do	 seu	 espaço	 físico	 é	 diária,	 tendo	 lugar	 antes	 do	 início	 do	

período	da	manhã.	

	

II.5.2.	Acesso	
	

	 O	depósito	de	medicamentos	é	uma	área	de	acesso	 restrito,	 sendo	a	entrada	

condicionada	à	posse	do	cartão	codificado.	

	



87	
	

	

II.5.3.	Armazenamento	de	medicamentos	e	outros	produtos	
	

• Os	medicamentos	ou	outros	produtos	em	situação	de	devolução	ao	fornecedor	

ou	 para	 encaminhamento	 para	 destruição	 encontram-se	 devidamente	

segregados	e	identificados;	

• Os	medicamentos	 estupefacientes/	 psicotrópicos	 encontram-se	 armazenados	

sob	condições	de	segurança	apropriados,	em	cofre	de	acesso	restrito;	

• Os	 medicamentos	 encontram-se	 armazenados	 por	 ordem	 alfabética	 do	 seu	

nome	comercial,	divididos	em	três	grandes	grupos,	a	saber:	

o Medicamentos	e	produtos	de	uso	veterinário	(MUV/PUV),	

o Medicamentos	de	uso	humano,	

o Outros	produtos;	

• Os	 medicamentos	 com	 necessidades	 especiais	 de	 conservação	

(termossensíveis),	 encontram-se	 acondicionados	 em	 frigorífico	 de	 porta	 de	

vidro	 duplo,	 mantidos	 à	 temperatura	 de	 2°C	 a	 8°C.	 Este	 equipamento	 de	

refrigeração	 está	 dotado	 de	 fechadura	 de	 segurança,	 painel	 digital,	 alarmes	

sonoros	e	visuais	indicativos	de	variações	de	temperatura	ou	falta	de	corrente	

elétrica.	

	

II.5.4.	Requisição	de	medicação	
	

• A	requisição	de	medicamentos	e	acessórios	farmacêuticos	está	restringida	aos	

membros	 do	 corpo	 clínico,	 docentes	 e	 seus	 colaboradores	 sob	 vigilância	 de	

médico	veterinário;	

• No	momento	da	requisição	é	registado	o	nome	do	serviço	a	que	se	destinam	os	

medicamentos	e	o	requisitante;	

• No	 horário	 de	 expediente,	 a	 cedência	 dos	 medicamentos	 é	 feita	 através	 da	

janela	 de	 atendimento,	 sem	 entrada	 no	 espaço	 físico	 do	 Depósito	 de	

Medicamentos.	

• Fora	 do	 horário	 de	 expediente,	 é	 feita	 mediante	 acompanhamento	 do	

requisitante	 pelo	 segurança/rececionista	 e	 alvo	 de	 registo	 escrito	 em	
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documento	disponibilizado	para	o	efeito.	É	discriminado	o	material	levantado,	

o	serviço	a	que	se	destina	e	o	requisitante.	

	

II.5.5.	Condições	ambientais	
	

• Existem	aparelhos	de	medição	e	registo	de	temperatura	e	humidade	relativa	do	

ambiente	no	armazém	e	no	 frigorífico,	devidamente	calibrados	por	entidades	

certificadas;	

• Os	registos	de	monitorização	de	temperatura	do	frigorífico,	da	temperatura	e	

humidade	 relativa	 do	 ambiente	 estão	 atualizados	 e	 são	 verificados	 pelo	

farmacêutico.	

	

II.5.6.	Qualidade	do	serviço	
	

• Existe	 procedimento	 escrito	 relativo	 à	 verificação	dos	 prazos	 de	 validade	dos	

medicamentos	e	produtos	(ponto	II.5.6.1.);	

• Existe	 procedimento	 escrito	 relativo	 à	 medição,	 registo,	 monitorização	 e	

controlo	 das	 condições	 de	 armazenamento	 dos	 medicamentos	 e	 produtos	

(ponto	II.5.6.2.);	

• Existe	procedimento	escrito	relativo	à	devolução	dos	medicamentos	e	produtos	

ao	respetivo	fornecedor	ou	encaminhamento	para	destruição	(ponto	II.5.6.3.).	

	

II.5.6.1.	Verificação	dos	prazos	de	validade	
	

1) No	início	do	mês	é	elaborada	a	listagem	de	prazos	de	validade	pelo	colaborador	

do	Depósito	de	Medicamentos;	

2) Após	análise,	é	segregada	a	listagem	dos	medicamentos	cujo	prazo	de	validade	

está	a	expirar	para	serem	devolvidos	ao	fornecedor,	para	crédito	posterior;	

3) São	arrumados	em	prateleiras	destinadas	a	esse	fim;	

4) No	 último	 dia	 de	 cada	mês	 é	 enviada	 a	 nota	 de	 devolução	 com	 os	 referidos	

medicamentos	ao	fornecedor;	

5) Este	procedimento	é	verificado	e	assinado	pelo	farmacêutico	responsável.	
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II.5.6.2.	Registo,	monitorização	e	controlo	
	

1) Temperatura	e	humidade	do	frigorífico	

Todos	 os	 registos	 são	 alvo	 de	 verificação	 por	 parte	 do	 farmacêutico	

responsável:	

o Controle	 eletrónico:	 Todas	 as	 segundas-feiras	 são	 descarregados	 no	

computador	 os	 registos	 de	 temperatura	 e	 verificada	 a	 existência	 de	

picos	de	alterações	da	temperatura;	

o Controlo	manual:	Todos	os	dias	é	feito	o	registo	manual	em	documento	

apropriado	(2	registos:	um	de	manhã,	outro	à	tarde)	;	

2) Temperatura	e	humidade	no	armazém	

	 O	 farmacêutico	 responsável	 verifica	 se	 os	 valores	 se	 encontram	 dentro	 dos	

intervalos	estabelecidos	e	valida	os	registos:	

o Controlo	 eletrónico:	 Todos	 os	 meses	 são	 descarregados	 para	 o	

computador	 os	 registos	 apurados	 e	 posteriormente	 o	 farmacêutico	

responsável	faz	a	verificação	e	validação	dos	mesmos;	

o Controlo	manual:	São	feitos,	em	documento	apropriado,	os	registos	das	

leituras	de	temperatura	e	humidade	(2	vezes	por	dia).	

	

II.5.6.3.	Devolução	de	medicamentos	
	

	 Motivos	de	devolução:	

• Prazo	de	validade:	todos	os	meses	é	retirada	a	listagem	das	validades	e	feita	a	

respetiva	conferência;	

• Medicamento	 deteriorado:	 é	 emitida,	 de	 imediato,	 nota	 de	 devolução	 ao	

fornecedor,	referindo	o	motivo	que	origina	a	devolução,	para	posterior	receção	

de	nota	de	crédito;	

• Medicamento	não	pedido	ou	enviado	por	engano:	é	emitida,	de	imediato,	nota	

de	devolução	ao	fornecedor,	referindo	o	motivo	que	origina	a	devolução,	para	

posterior	receção	de	nota	de	crédito.	
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Figura	8	-	Esquematização	dos	procedimentos	a	realizar	em	caso	de	devolução.	

	

Nota:	 Em	 todos	 os	 casos	 é	 feita	 a	 verificação	 e	 validação	 do	 procedimento	 pelo	

farmacêutico	responsável.	

	

	

II.6.	Serviço	de	radiodiagnóstico	
	

	 O	acesso	às	 instalações	é	 restrito	e	definido	pela	direção	do	HVUTAD.	Assim,	

existe	um	sistema	de	cartão-chave	colocado	na	entrada	para	assegurar	o	controlo	do	

acesso	com	registo	de	entradas	e	saídas.	

	

II.6.1.	Regras	gerais	de	biossegurança	no	serviço	de	radiodiagnóstico	
	

• As	 instalações	 e	 equipamentos	 de	 radiodiagnóstico	 devem	 ser	 limpos	 e	

desinfetados,	de	acordo	com	os	protocolos	estabelecidos;	

• Os	exames	radiológicos	de	animais	com	suspeitas	de	doenças	infeciosas	devem	

ser	realizados,	sempre	que	possível,	no	final	do	dia;	
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• As	 instalações	e	o	equipamento	de	 radiodiagnóstico	 (mesas,	 luvas,	aventais	e	

protetores	da	tiroide)	devem	ser	sempre	limpos	e	desinfetados	no	final	destes	

procedimentos	médicos;	

• O	 clínico	 que	 supervisiona	 os	 exames	 de	 diagnóstico	 radiográfico	 de	 animais	

com	 potenciais	 doenças	 infetocontagiosas	 é	 responsável	 por	 manter	 uma	

adequada	 supervisão	 sobre	 a	 proteção	 dos	 estudantes	 que	 intervêm	 no	

processo;	

• Os	 pequenos	 animais	 devem	 ser	 deslocados	 e	mantidos	 em	 transportadores	

adequados,	sendo	só	retirados	para	a	realização	dos	exames	necessários;	

• Nos	grandes	animais,	 sempre	que	possível,	 deve	 ser	utilizado	o	equipamento	

de	radiodiagnóstico	portátil;	

• Devem	ser	cumpridas	na	íntegra	as	normas	de	radioproteção.	

	

II.6.2.	Plano	de	proteção	radiológica	
	

	 O	 Serviço	 de	 Radiodiagnóstico	 (SR)	 está	 inserido	 no	 HVUTAD,	 que	 funciona	

como	uma	unidade	orgânica	da	Universidade	de	apoio	ao	ensino	e	à	investigação,	bem	

como	de	prestação	de	serviços	à	comunidade	no	domínio	das	áreas	clínicas	de	animais	

de	companhia,	de	interesse	pecuário,	exóticos	e	selvagens.	

	 O	 HVUTAD	 tem	 uma	 direção	 nomeada	 pela	 Reitoria	 da	 UTAD	 e	 o	 SR	 um	

responsável	 que	 em	 conjunto	 zelam	 pela	 segurança	 das	 instalações	 radiológicas,	

equipamentos	 e	 funcionamento	 dos	 serviços	 no	 sentido	 de	 reduzir	 ao	 máximo	 a	

exposição	humana	às	radiações	ionizantes.	

	 A	utilização	de	radiação	ionizante	para	fins	médicos	só	é	justificada,	desde	que	

seja	usada	de	forma	criteriosa:	

• Os	benefícios	 clínicos	proporcionados	devem	compensar	 sempre	os	 inerentes	

riscos;	

• A	exposição	desnecessária	deve	ser	evitada;	

• Os	 níveis	 de	 exposição	 devem	 ser	 tão	 baixos	 quanto	 possível	 e	 sempre	

inferiores	aos	limites	fixados	por	lei.	

	 O	objetivo	principal	do	SR	do	HVUTAD	em	termos	de	radioproteção	é,	não	só	

respeitar	 os	 limites	 fixados	 por	 lei,	 mas	 fundamentalmente	 reduzir	 ao	 máximo	 a	
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exposição	humana	à	radiação	ionizante	tendo	como	referência	o	princípio	ALARA	(as-

low-as-reasonable-achievable).	

	 Fazem	 parte	 do	 SR	 todas	 as	 instalações	 do	 HVUTAD	 onde	 são	 produzidas	

radiações	 ionizantes,	 tendo	 sido	 as	mesmas	 vistoriadas	 para	 efeitos	 de	 avaliação	 da	

segurança	radiológica.	Estas	salas	encontram-se	sinalizadas	em	todos	os	acessos	com	

uma	 luz	 vermelha	 que	 acende	 quando	 os	 equipamentos	 de	 raio-X	 estão	 em	

funcionamento,	 um	 aviso	 pictórico	 com	 um	 trifólio	 e	 a	 indicação	 do	 perigo	 de	

radiações	ionizantes	e	de	que	não	é	permitida	a	entrada	quando	a	luz	vermelha	estiver	

acesa.	Estas	salas	são	7,	designadas	de	sala	de	raio-X	de	pequenos	animais,	de	grandes	

animais,	 de	 pequena	 cirurgia,	 blocos	 operatórios	 I,	 II	 e	 III,	 e	 sala	 de	 tomografia	

computorizada.	As	salas	são	consideradas	zonas	controladas.	

	 No	SR	encontram-se	em	funcionamento	os	seguintes	equipamentos	(empresas	

responsáveis	pela	manutenção	periódica):	

• Posto	1	–	Equipamento	de	raio-X	fixo	para	Pequenos	Animais	–	sala	de	raio-X	

de	pequenos	animais-HV0.25	(Philips);	

• Posto	2	–	Equipamento	de	raio-X	fixo	para	Grandes	Animais	–	sala	de	raio-X	de	

grandes	animais	–	HV0.26	(Philips);	

• Posto	3	–	Equipamento	de	raio-X	portátil-	Orange	–	sala	de	raio-X	de	grandes	

animais	-HV0.26	(SUCH);	

• Posto	 4	 –	 Equipamento	 fixo	 de	 raio-X	 dentário	 –	 sala	 de	 pequena	 cirurgia	

(SUCH);	

• Posto	5,	6	e	7	–	Arco	cirúrgico	–	Blocos	operatórios	I,	II	e	III	(SUCH);	

• Posto	 8	 –	 Tomografia	 computorizada	 –	 sala	 de	 tomografia	 computorizada	

(General	Electric).	

	 Os	 equipamentos	 das	 instalações	 foram	 todos	 adquiridos	 novos,	 estando	

homologados	 pelas	 empresas	 de	 fabrico	 para	 o	 uso	 para	 fins	 médicos.	 Estes	

equipamentos	encontram-se	num	programa	de	manutenção	periódico	definido	pelas	

empresas	responsáveis,	acima	mencionadas.	

	 O	controlo	dosimétrico	dos	trabalhadores	no	SR	do	HV-UTAD	é	realizado	desde	

2002.	 No	 presente,	 este	 controlo	 é	 realizado	 pela	 empresa	 Medical	 Consult	 numa	

periodicidade	trimestral.	
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II.6.2.1.	Normas	gerais	de	radioproteção	
	

	 Nos	 estudos	 radiográficos	 realizados	 nestas	 instalações	 devem	 ser	 sempre	

consideradas	as	seguintes	normas	gerais	de	radioproteção:	

• Respeitar	a	sinalização	luminosa	das	salas	de	exames;	

• Retirar	 da	 sala	 de	 exames	 as	 pessoas	 que	 não	 estiverem	 diretamente	

envolvidas	no	procedimento;	

• Não	permitir	 a	 permanência	 na	 sala	 de	menores	 de	 18	 anos	ou	de	mulheres	

grávidas	no	decurso	dos	exames	radiográficos;	

• Alternar	o	pessoal	 necessário	para	 ajuda	nas	examinações	 radiográficas,	 para	

minimizar	a	exposição	individual;	

• Usar	 material	 de	 posicionamento	 (sacos	 de	 areia,	 esponjas,	 cintos,	 etc.)	 ao	

invés	da	contenção	e	posicionamento	manual	dos	animais;	

• Sedar	 ou	 anestesiar	 os	 animais	 sempre	 que	 seguro	 e	 possível,	 no	 sentido	 de	

minimizar	a	exposição	humana;	

• Nunca	 permitir	 a	 exposição	 de	 nenhuma	 parte	 do	 corpo	 ao	 feixe	 de	 raios-X	

primário,	mesmo	que	protegida	por	material	radioprotetor;	

• Usar	sempre	aventais	e	protetores	da	tiroide	radioprotetores	quando	se	ajuda	

no	posicionamento	do	animal;	

• Usar	luvas	radioprotetoras	quando	as	mãos	ficam	próximas	do	feixe	de	raios-X	

primário;	

• Fazer	uma	adequada	colimação	da	região	a	radiografar	e	nunca	ultrapassar	as	

dimensões	da	cassete;	

• Afastar-se	o	máximo	possível	do	animal,	aquando	da	sua	contenção,	quando	o	

feixe	for	disparado;	

• Ter	 especial	 cuidado	 com	 a	 possível	 irradiação	 dos	 pés	 quando	 se	 segura	 a	

cassete	ou	estes	ficam	debaixo	da	mesa	de	exames	(radiotransparente);	

• O	pessoal	do	 serviço	de	 radiodiagnóstico	deve	usar	 sempre	os	dosímetros	de	

radiação;	

• Realizar	 um	 adequado	 exame	 clínico	 prévio	 para	 estabelecer	 objetivos	 do	

diagnóstico	radiográfico	e	evitar	repetições	desnecessárias;	
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• Todos	 os	 procedimentos	 radiográficos	 devem	 ser	 supervisionados	 por	 um	

Médico	Veterinário	do	corpo	clínico	do	HVUTAD.	

	

	

II.6.3.	Responsável	pelo	serviço	
	

	 Atualmente,	 o	 responsável	 pelo	 SR	 do	 HVUTAD	 é	 o	 Professor	 Doutor	 Mário	

Manuel	Dinis	Ginja	sob	responsabilidade	da	direção	do	HVUTAD.		

	

II.7.	Laboratório	de	Patologia	Clínica	(LPC)	
	

II.7.2.	Generalidades	
	

	 As	 instalações	 de	 um	 laboratório	 de	 patologia	 clínica	 veterinária,	 segundo	 a	

classificação	 da	 OMS,	 designam-se	 por	 Nível	 2	 de	 segurança	 biológica,	 de	

confinamento,	 associado	 aos	 perigos	 relativos	 de	 microrganismos	 infeciosos	 aí	

manipulados	 pertencentes	 ao	 Grupo	 de	 Risco	 2	 (risco	 individual	 moderado,	 risco	

coletivo	baixo)	 –	 agente	patogénico	que	pode	 causar	uma	doença	no	homem	ou	no	

animal,	 mas	 que	 é	 improvável	 que	 constitua	 um	 perigo	 grave	 para	 o	 pessoal	 dos	

laboratórios,	para	a	comunidade,	para	o	gado	ou	para	o	ambiente;	a	exposição	a	pode	

causar	uma	infeção	grave,	mas	existe	um	tratamento	eficaz	e	medidas	de	prevenção	e	

o	risco	de	propagação	de	infeção	é	limitado.	

	 A	Tabela	2	do	ponto	I.4.2.	deste	manual	resume	as	instalações	e	equipamentos	

exigidos	para	os	diversos	níveis	de	segurança	biológica,	segundo	a	OMS.	

	

II.7.2.1.	Procedimentos	Operacionais	Padrão	(POP)	
	

	 Os	 procedimentos	 operacionais	 padrão	 (POP)	 são	 protocolos	 que	 descrevem	

detalhadamente	cada	atividade	realizada	no	laboratório,	desde	a	coleta	até	a	emissão	

de	 resultado	 final,	 incluindo	 utilização	 de	 equipamentos,	 procedimentos	 técnicos,	

cuidados	de	biossegurança	e	condutas	a	serem	adotadas	em	acidentes.	
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	 Para	biossegurança	dos	laboratórios	de	análises	clínicas	o	POP	é	fundamental,	

pois	 tem	 como	 objetivo	 padronizar	 todas	 as	 ações	 para	 que	 diferentes	 técnicos	

possam	compreender	e	executar,	da	mesma	maneira,	uma	determinada	tarefa.	Esses	

protocolos	 devem	 estar	 escritos	 de	 forma	 clara	 e	 completa	 possibilitando	 a	

compreensão	 e	 adesão	 de	 todos.	 Além	 disso,	 eles	 devem	 ser	 realistas	 para	 que	 os	

técnicos	possam,	de	facto,	seguir	o	estabelecido.	

	 Os	POP	devem	estar	disponíveis	em	local	de	fácil	acesso	e	conhecido	de	todos	

os	profissionais	que	atuam	no	ambiente	laboratorial.	

	

II.7.2.2.	Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPI)	
	

	 Os	procedimentos	de	manipulação	de	amostras	biológicas	produzem	partículas	

que	podem	entrar	pelas	vias	aéreas	e	causar	infeções	ou	contaminar	roupas,	bancadas	

e	equipamentos.	

	 Os	 EPI	 que	 devem	 estar	 disponíveis,	 obrigatoriamente,	 para	 todos	 os	

profissionais	que	trabalham	em	ambientes	 laboratoriais	são:	batas,	 luvas,	máscaras	e	

óculos.	A	descrição	deste	material	e	a	forma	correta	de	o	usar	consta	no	ponto	I.5.2.	

deste	manual,	cujas	normas	de	utilização	dos	EPI	em	questão	devem	ser	cumpridas,	na	

íntegra,	no	Laboratório	de	Patologia	Clínica.	

	

II.7.2.3.	Equipamentos	de	Proteção	Coletiva	(EPC)	
	

	 As	 cabines	 de	 segurança	 biológica	 (CSB)	 são	 equipamentos	 utilizados	 para	

proteger	 o	 profissional	 e	 o	 ambiente	 laboratorial	 dos	 aerossóis	 potencialmente	

infetantes	 que	 se	 podem	 dispersar	 durante	 a	 manipulação.	 Alguns	 tipos	 de	 cabine	

protegem	 também	 o	 produto	 que	 está	 a	 ser	 manipulado	 do	 contacto	 com	 o	 meio	

externo,	evitando	contaminações.	A	CSB	II	é	ideal	para	laboratórios	clínicos,	visto	que	o	

ar	é	filtrado	em	filtros	HEPA,	antes	de	entrar	e	antes	de	sair	da	cabine,	protegendo	o	

manipulador,	o	ambiente	e	o	material;	

	 Todos	os	procedimentos	envolvendo	amostras	biológicas	devem	ser	feitos	em	

CSB.	Porém,	se	a	quantidade	de	CSB	disponíveis	no	 laboratório	não	for	suficiente,	os	

procedimentos	priorizados	incluem	a:	separação	de	soro,	manipulação	de	amostras	de	
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secreções	e	de	outros	fluidos	corporais.	É	importante	que	a	cabine	esteja	a	funcionar	

no	mínimo	30	minutos	antes	do	início	do	trabalho	e	permaneça	ligada	mais	30	minutos	

após	 a	 conclusão	 do	 trabalho,	 e	 seja	 submetida	 a	 processo	 de	 limpeza,	

descontaminação	e	desinfeção,	nas	paredes	laterais	e	internas	e	superfície	de	trabalho	

antes	 do	 início	 das	 atividades,	 e	 na	 ocorrência	 de	 acidentes	 e	 derramamentos	 de	

respingos.	

	 A	cada	seis	meses,	as	CSBs	devem	ser	testadas,	calibradas	e	certificadas,	a	 luz	

ultravioleta	deve	manter	registo	de	contagem	de	tempo	de	uso,	pois	a	sua	vida-útil	é	

de	7500	horas	 e	 os	 filtros	HEPA	devem	 ser	 testados	 e	 certificados	 de	 acordo	 com	a	

especificação	do	fabricante	ou,	no	mínimo,	uma	vez	por	ano.	

	 O	 chuveiro	 de	 emergência	 é	 utilizado	 em	 casos	 de	 acidentes	 em	 que	 haja	

projeção	 de	 grande	 quantidade	 de	 sangue,	 substâncias	 químicas	 ou	 outro	 material	

biológico	sobre	o	profissional.	O	jato	de	água	deve	ser	forte	e	acionado	por	alavancas	

de	 mão,	 cotovelos	 ou	 joelhos,	 para	 possibilitar	 a	 remoção	 imediata	 da	 substância,	

reduzindo	os	danos	para	o	indivíduo.	

	 O	lava-olhos	é	um	equipamento	utilizado	para	acidentes	na	mucosa	ocular	e	o	

jato	de	água	também	deve	ser	forte	e	dirigido	aos	olhos.	Quando	ocorrer	acidente	com	

derrame	 de	 material	 nos	 olhos,	 estes	 devem	 ser	 lavados,	 no	 mínimo,	 durante	 15	

minutos,	para	remoção	da	substância,	reduzindo	danos	ao	indivíduo.	Em	geral,	o	lava-

olhos	é	instalado	junto	dos	chuveiros	ou	junto	das	pias	do	laboratório.	

	 Os	 chuveiros	 e	 os	 lava-olhos	 devem	 ser	 higienizados	 semanalmente.	 A	

utilização	 de	 óculos	 pode	 evitar	 acidentes	 oculares,	 que	 podem	 levar	 a	 lesões	

irreversíveis.	

	 Nos	 laboratórios	 clínicos	 deve	 existir	 um	 o	 kit	 de	 primeiros	 socorros,	 com	

material	 necessário	 para	 tratar	 pequenos	 ferimentos	 na	 pele	 e	 para	 a	 respetiva	

desinfeção.	Os	funcionários	devem	ser	treinados	para	a	sua	utilização.	

	 Estes	equipamentos	devem	estar	sinalizados	com	placas	indicativas	e	instalados	

ou	colocados	em	locais	conhecidos	de	todos	e	de	fácil	acesso.	Os	funcionários	devem	

receber	formação	para	utilizá-los.	

	

II.7.2.4.	Normas	gerais	de	segurança	no	Laboratório	de	Patologia	Clínica	
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	 Os	 processos	 de	 limpeza,	 desinfeção	 e	 assepsia	 devem	 ser	 iguais	 aos	 das	

instalações	 de	 hospitais.	 A	 utilização	 de	 equipamentos	 de	 proteção	 individual	 é	

indispensável	 e	 indicada	 especificamente	 para	 cada	 caso.	 Os	 cabelos	 longos	 devem	

estar	amarrados.	

	 O	 profissional	 deve	 ter	 consciência	 da	 necessidade	 de	mudança	 de	 roupa	 na	

saída	do	trabalho	e	da	assepsia	das	mãos.	

	 Na	entrada	e	na	saída	do	laboratório	devem	existir	indicações	e	sinalizações	do	

processo	de	assepsia	e	desinfeção.	

	

II.7.3.	Boas	práticas	laboratoriais	
	

II.7.3.1.	Normas	em	ambiente	laboratorial	
	

	 Em	ambiente	laboratorial,	devem	ser	cumpridas	as	seguintes	regras:	

• Retirar	 as	 luvas	 sempre	 que	 se	 for	 abrir	 portas,	 atender	 o	 telefone,	 ligar	 e	

desligar	 interruptores,	 evitando,	 desse	 modo,	 a	 contaminação	 dessas	

superfícies;	

• Usar	diferentes	pipetas	para	medir	diferentes	soluções;	

• Descartar	 o	 material	 perfurocortante	 em	 recipientes	 de	 parede	 rígidas	

indicados	para	o	efeito;	

• Não	reencapsular	agulhas;	

• Não	cheirar	ou	provar	substância	alguma;	algumas	substâncias	quando	inaladas	

ou	engolidas,	podem	provocar	queimaduras	ou	lesões;	

• Para	 evitar	 a	 formação	 de	 aerossóis,	 abrir	 tubos	 de	 amostras	 em	 cabine	 de	

segurança	 biológica,	 evitar	 movimentos	 bruscos	 durante	 as	 pipetagens,	

dispensar	cuidadosamente	materiais	no	descarte	para	evitar	respingos,	tampar	

os	 tubos	 a	 serem	 centrifugados,	 só	 abrir	 a	 centrifuga	 depois	 de	 estar	

completamente	parada	e	manipular	substâncias	químicas	em	CSB;	

• As	 CSB	 devem	 estar	 instaladas	 longe	 de	 portas,	 janelas	 e	 locais	 com	 muita	

movimentação,	de	modo	a	evitar	interferências	no	fluxo	de	ar;	

• Antes	 de	 iniciar	 qualquer	 trabalho,	 ler	 atentamente	 o	 protocolo,	 tirar	 as	

dúvidas	e	organizar	os	produtos	a	ser	utilizados;	
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• Antes	 da	 utilização	 de	 qualquer	 equipamento	 novo,	 os	 funcionários	 devem	

estar	 capacitados	 quanto	 ao	 modo	 de	 operações	 e	 seus	 riscos.	 Os	 manuais	

devem	estar	disponíveis	em	língua	portuguesa;	

• Tudo	na	bancada,	no	 laboratório,	 frigoríficos	e	arcas	congeladoras,	deve	estar	

devidamente	identificado;	

• Não	acumular	materiais	sobre	bancadas	e	pias;	todo	material	que	não	estiver	a	

ser	usado,	deve	ser	guardado	limpo,	em	lugar	apropriado;	

• Não	 contaminar	 os	 livros	 de	 registo	 que	 saem	 do	 laboratório	 para	 outros	

setores.	Se	possível,	colocá-los	em	bancada	onde	não	são	manipulados	fluidos	

e	amostras;	

• As	 portas	 do	 laboratório	 devem	 permanecer	 fechadas	 quando	 os	 ensaios	

estiverem	a	ser	realizados	e	trancadas	no	final	das	atividades;	

• O	símbolo	internacional	indicando	risco	biológico	deve	estar	afixado	nas	portas	

dos	recintos	onde	se	manuseiam	microrganismos	pertencentes	à	classe	de	risco	

biológico	2;	

• As	 equipas	 do	 laboratório	 e	 de	 apoio	 devem	 receber	 formação	 anual	

apropriada	sobre	os	 riscos	potenciais	associados	aos	 trabalhos	desenvolvidos;	

formações	adicionais	serão	necessárias	em	caso	de	alterações	de	normas	ou	de	

procedimentos.	

	

II.7.3.2.	Características	das	instalações	de	um	laboratório	
	

• Espaço	 amplo	 para	 empreender	 as	 atividades	 laboratoriais	 de	 forma	 segura,	

bem	como	para	a	limpeza	e	manutenção;	

• As	 paredes,	 o	 teto	 e	 o	 pavimento	 devem	 ser	 lisos,	 fáceis	 de	 limpar,	

impermeáveis	e	resistentes	a	produtos	químicos	e	desinfetantes	normalmente	

utilizados	em	laboratórios.	O	pavimento	deve	ser	antiderrapante;	

• As	 bancadas	 devem	 ser	 impermeáveis	 e	 resistentes	 a	 desinfetantes,	 ácidos,	

álcalis,	solventes	orgânicos	e	calor	moderado;	

• A	iluminação	deve	ser	adequada	a	todas	as	atividades;	devem	evitar-se	reflexos	

e	brilho	indesejáveis;	
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• O	mobiliário	deve	ser	robusto.	O	espaço	entre	e	debaixo	de	bancadas,	câmaras	

e	equipamentos	deve	ser	acessível	para	a	limpeza;	

• O	espaço	de	armazenamento	deve	ser	apropriado	para	guardar	o	material	de	

uso	corrente;	

• Deve	 igualmente	 prever-se	 um	 espaço	 de	 armazenagem	 a	 longo	 prazo,	

convenientemente	localizado	fora	da	área	de	trabalho	do	laboratório;	

• Devem	existir	instalações,	fora	da	área	de	trabalho	do	laboratório,	para	guardar	

roupas	e	objetos	pessoais;	

• Devem	igualmente	existir,	fora	da	área	de	trabalho	do	laboratório,	instalações	

para	comer,	beber	e	descansar;	

• Deve	 existir	 um	 lavatório,	 se	 possível	 com	 água	 corrente,	 e	 de	 preferência	

perto	 da	 porta	 de	 saída.	 Associado	 a	 este,	 deve	 existir	 um	 dispositivo	

automático	 ou	 de	 acionar	 com	 o	 cotovelo,	 um	 com	 sabão	 e	 outro	 com	

desinfetante,	além	de	papel	para	secar	as	mãos;	

• As	portas	devem	 ter	painéis	 transparentes,	 proteção	antifogo	adequada	e	de	

preferência	um	sistema	de	fecho	automático;	

• No	Nível	2	de	segurança	biológica,	deve	existir	uma	autoclave	ou	outro	meio	de	

descontaminação,	na	proximidade	do	laboratório;	

• Os	sistemas	de	 segurança	devem	prever	o	 combate	a	 incêndios,	emergências	

elétricas,	chuveiros	de	emergência	e	meios	de	lavagem	dos	olhos.	

	

II.7.4.	Acidentes	e	cuidados	a	ter	na	sua	prevenção	
	

	 De	modo	a	evitar	acidentes	de	trabalho	e	a	agir	da	forma	mais	eficaz	no	caso	

destes	 ocorrerem,	 devem	 ser	 cumpridas	 as	 normas	 gerais	 referentes	 aos	 riscos	 no	

trabalho,	referidas	no	ponto	I.4.	deste	manual,	e	as	normas	gerais	no	caso	de	acidente,	

referidas	 no	 ponto	 I.11.	 deste	 manual.	 Além	 destas	 normas,	 devem	 ser	 cumpridas	

normas	específicas	para	o	laboratório,	abaixo	descritas.	

• Após	 utilização	 de	 equipamentos	 geradores	 de	 calor	 (ex.:	 placa	 de	

aquecimento),	colocar	um	aviso	com	a	data	e	hora	em	que	 foram	desligadas,	

para	que	o	restante	pessoal	saiba	que	o	equipamento	ainda	se	encontra	com	

temperaturas	elevadas;	
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• Ao	manipular	materiais	biológicos,	devem	ser	usados	os	EPI	adequados	a	cada	

tipo	de	agente,	preferencialmente	em	CBS;	

• As	substâncias	químicas	devem	ser	manipuladas	de	forma	adequada	em	locais	

que	permitam	a	segurança	de	seu	manipulador	e	do	seu	meio	ambiente;	

• Evitar	 contacto	 do	 corpo	 humano	 com	 substâncias	 químicas	 irritantes	 (como	

hidróxido	de	amónio	e	ácido	nítrico)	e	a	inalação	dos	seus	vapores.	O	manuseio	

destas	 substâncias	 requer	 utilização	 de	 proteção	 do	 sistema	 respiratório,	

utilização	de	luvas	e	manipulação	em	CSB;	

• Evitar	o	contacto	de	substâncias	corrosivas	líquidas	com	os	olhos,	pele	e	roupa	

mediante	medidas	 protetoras	 especiais.	 Não	 inalar	 vapores.	 Utilizar	 luvas	 de	

proteção	 com	 avental	 de	 manga	 comprida	 e	 de	 material	 impermeável	 e	

resistente	a	esses	compostos	(ex.:	ácidos);	

• Evitar	 o	 contacto	 de	 substâncias	 corrosivas	 sólidas	 com	 o	 corpo	 humano,	 na	

prevenção	 com	 relação	 ao	 efeito	 teratogénico	 e	 cancerígeno.	 Ao	 manusear	

estes	compostos,	proteger-se	com	 luvas,	máscaras	e	óculos.	A	escolha	destes	

materiais	 de	 proteção	 individual	 é	 fundamental,	 pois	 podem	 sofrer	 fácil	

deterioração	durante	uso	ou	manipulação,	perdendo	a	sua	função	protetora.	O	

hidróxido	 de	 sódio	 e	 potássio	 é	 um	 exemplo	 de	 sólido	 corrosivo.	 Utilizar	

espátula	 de	 polipropileno	 ou	 plástico	 para	 manipulá-los	 e	 a	 solução	 destes	

compostos	deve	ser	acondicionada	também	em	plástico	ou	polipropileno;	

• Manipular	 os	 líquidos	 voláteis,	 como	 ácido	 clorídrico	 e	 nítrico,	 com	 muito	

cuidado,	evitando	a	 sua	 inalação.	Manipular	estes	produtos	 sempre	na	CSB	e	

manuseá-los	com	proteção	adequada,	usando	máscara	e	luvas;	

• Manipular	as	substâncias	 inflamáveis	 longe	de	chamas	ou	emissores	de	calor.	

Quando	 os	 produtos	 forem	 voláteis,	 operar	 com	 proteção	 adequada	 e	 em	

ambiente	 sob	 exaustão.	 O	 acondicionamento	 deve	 ser	 feito	 em	 frascos	

herméticos	e	em	locais	ventilados;	

• Durante	 o	 trabalho	 com	 equipamentos	 e	 instrumentos	 perfurocortantes,	

proteger	 as	 mãos	 com	 luvas	 adequadas	 e	 tomar	 cuidados	 na	 manipulação,	

nunca	voltando	o	instrumento	contra	o	próprio	corpo.	Apoiar	adequadamente	

os	 equipamentos	 em	 superfícies	 firmes	 ou	 prendê-los.	 Esses	 equipamentos	

incluem	furadores	de	rolha,	lancetas,	agulhas,	tesouras,	entre	outros;	
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• Quando	 se	 trabalha	 com	 vidro	 deve	 observar-se	 a	 resistência	 mecânica	

(espessura	 do	 vidro),	 a	 resistência	 química	 e	 a	 resistência	 ao	 calor.	 Evitar	 o	

armazenamento	de	substâncias	alcalinas	em	vidros,	pois	provoca	erosão.	Lavar	

os	vidros	com	cuidado	extremo,	tendo	em	conta	que	é	uma	tarefa	que	propicia	

acidentes,	devido	à	utilização	de	detergentes.	A	utilização	de	rolhas	em	frascos	

de	vidro	deve	cumprir	as	seguintes	recomendações:	

1) Avaliar	 com	 cuidado	 o	 tamanho	 da	 rolha	 e	 o	 orifício	 do	 vidro	 a	 ser	

tampado;	

2) Utilizar	 lubrificante	 como	 silicone,	 vaselina	 ou	mesmo	 água,	 caso	 não	

permita	uso	de	tais	lubrificantes;	

3) Proteger	as	mãos	com	luvas	que	não	permitam	perfuração;	

4) Proteger	os	olhos	com	óculos	de	proteção;	

5) Nunca	utilizar	parte	do	 corpo	para	 servir	de	apoio	para	 introdução	da	

rolha;	

6) Não	utilizar	frascos	danificados;	

7) Avaliar	a	fragilidade	do	material	com	relação	ao	uso	repetido,	que	torna	

o	vidro	mais	frágil.	

	

II.7.5.	Utilização	de	aparelhos	e	equipamentos	especiais	
	

	 Os	 cuidados	 indispensáveis	 na	 manipulação	 de	 aparelhos	 ou	 equipamentos	

baseiam-se	 no	 princípio	 do	 seu	 funcionamento,	 cuidado	 do	 operador	 e	 condição	 e	

infraestrutura	do	setor.	Indicamos	alguns	dos	cuidados	e	precauções	que	devemos	ter	

ao	desenvolver	atividades	com	os	seguintes	aparelhos,	dispositivos	ou	equipamentos.	

	

II.7.5.1.	Agitadores	magnéticos	
	

• Ler	o	manual	de	instruções;	

• Verificar	a	adequação	da	instalação	elétrica;	

• Verificar	o	volume	mínimo	para	agitação	do	material;	

• Realizar	 em	 recipiente	 de	 pequeno	 diâmetro	 e	 longo,	 se	 possível	 com	 lacre	

impermeável;	



102	
	

• Verificar	a	adequação	do	tamanho	e	forma	do	íman	na	agitação;	

• Não	respirar	sobre	o	tubo;	

• Se	possível,	e	quando	necessário,	colocá-lo	em	funcionamento	em	CSB;	

• Verificar	o	sistema	de	arrefecimento	da	amostra;	

• Nunca	tocar	nas	soluções	com	as	mãos;	

• Desinfetar	a	ponteira	e	locais	ao	redor	do	procedimento	com	álcool	(verificar	o	

desinfetante	recomendado	para	cada	caso);	

• Antes	 de	 abrir	 o	 material,	 deixar	 repousar	 para	 minimizar	 a	 formação	 de	

aerossóis;	

• Não	permitir	o	derramamento	do	material;	

• Limpar	arredores	e	bancada	no	final	do	procedimento;	

• Utilizar	 os	 equipamentos	 e	 dispositivos	 de	 proteção	 individual	 e	 coletiva	

recomendados.	

	

II.7.5.2.	Agitadores	de	tubo	(tipo	vórtex	individual,	tipo	pêndulo,	tipo	
horizontal,	tipo	rotatório/giratório)	
	

• Ler	o	manual	de	instruções;	

• Verificar	a	adequação	da	instalação	elétrica;	

• Verificar	a	velocidade	da	agitação;	

• Fixar	os	tubos	quando	necessário;	

• Antes	 de	 abrir	 o	 material,	 deixar	 repousar	 para	 minimizar	 a	 formação	 de	

aerossóis;	

• Não	permitir	o	derramamento	do	material;	

• Em	 caso	 de	 quebra	 do	 tubo	 ou	 recipiente,	 proceder	 de	 acordo	 com	 o	

recomendado	 para	 o	 material,	 dependendo	 do	 risco	 de	 contaminação	 e	 de	

volatilização;	

• Limpar	arredores	e	bancada	no	final	da	utilização;	

• Utilizar	 os	 equipamentos	 e	 dispositivos	 de	 proteção	 individual	 e	 coletiva	

recomendados.	
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II.7.5.3.	Banho-maria	
	

	 Pode	 haver	 intensa	 multiplicação	 de	 microrganismos	 no	 interior	 de	

equipamentos	 de	 banho-maria.	 É	 necessário	 fazer	 a	 sua	 limpeza	 e	 desinfeção	

regularmente.	 Nestes	 procedimentos,	o	 uso	 de	 luvas	 e	 bata	 é	obrigatório.	 Proceder	

como	segue:	

• Desligar	o	aparelho	da	tomada	antes	de	fazer	a	limpeza	e	desinfeção;	

• Retirar	toda	a	água	e	esperar	que	arrefeça;	

• Lavar	com	água	e	sabão	as	superfícies	internas	e	externas;	

• Enxaguar	muito	bem	com	pano	embebido	em	água;	

• Secar	com	pano	limpo;	

• Esfregar	 as	 superfícies	 internas	 e	 externas	 com	 pano	 embebido	 em	 álcool	 a	

70%	durante	2	minutos.	

	

II.7.5.4.	Centrífugas	
	

• Ler	o	manual	de	instruções	antes	de	sua	utilização;	

• Receber	as	instruções	e	treino	necessários	quando	indicado;	

• Verificar	a	adequação	da	instalação	elétrica;	

• Verificar	a	posição	adequada	dos	tubos	balanceados	de	forma	equilibrada	e	em	

posição	antiparalela;	

• Permanecer	 junto	 ao	 aparelho	 durante	 os	 primeiros	 minutos	 de	

funcionamento;	

• Indicar	o	nome	e	o	 local	de	permanência	do	usuário	para	o	caso	de	eventual	

acidente	 no	 momento	 da	 utilização	 (em	 caso	 de	 o	 operador	 deixar	

temporariamente	o	local	do	procedimento);	

• Caso	necessário,	 utilizar	 os	 equipamentos	 de	 proteção	 individual:	 barreira	 de	

proteção	 para	 os	 olhos,	 luvas	 especiais	 e	 adequadas	 para	 o	 produto	 a	 ser	

manipulado;	

• Deixar	o	material	protegido	até	o	final	do	procedimento;	

• Dispensar	as	amostras	em	recipiente	contendo	líquido	desinfetante	dentro	da	

CSB,	se	necessário;	
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• Verificar	a	limpeza	dos	copos	e	rotores	da	área	interna,	externa	e	arredores	do	

aparelho;	

• Durante	 a	 manipulação	 de	 produtos	 biológicos	 e	 químicos	 de	 risco,	 esperar	

alguns	minutos	 para	 abrir	 a	 tampa	 interna	 e	 a	 porta	 de	 comunicação	 com	 o	

meio	externo	(na	centrifuga	refrigerada);	

• Não	utilizar	tubos	de	vidro	ou	plástico	que	possam	quebrar	em	alta	rotação;	

• Nunca	abrir	a	porta/	tampa	enquanto	estiver	em	rotação;	

• Em	 caso	 de	 rutura	 acidental	 de	 um	 tubo	 (observada	 com	 o	 ruído),	 deve	

esperar-se,	 no	 mínimo,	 30	 minutos	 para	 abrir	 a	 porta/	 tampa	 (utilizando	

máscara);	cobrir	a	área	isolando-a	temporariamente;	 limpar	com	álcool	a	70%	

(verificar	 o	 desinfetante	 indicado	 para	 o	 caso	 específico	 de	 agentes	 mais	

resistentes).	

	

II.7.5.5.	Citómetro	de	fluxo	
	

• Ler	o	manual	de	instruções;	

• Receber	as	instruções	e	formações	necessárias;	

• Verificar	a	adequação	da	instalação	elétrica	e	sistema	de	conexão	de	líquidos;	

• Verificar	o	sistema	de	desinfeção	antes	e	após	o	procedimento;	

• Dispensar	as	amostras	em	recipiente	contendo	líquido	desinfetante;	

• Utilizar	luvas	durante	o	procedimento;	

• Quando	se	aplica,	ter	cuidado	com	a	formação	de	aerossóis;	

• Assegurar	 que	 a	 ponta	 do	 coletor	 da	 amostra	 não	 contacta	 com	 pessoas,	

superfícies,	equipamentos	ou	instrumentos.	

	

II.7.5.6.	Dispensadores,	pipetadores	e	tituladores	volumétricos	
	

• Ler	o	manual	de	instruções;	

• Observar	o	funcionamento	do	equipamento;	

• Se	for	o	caso,	verificar	a	adequação	da	instalação	elétrica	ou	carga	da	bateria;	

• Não	dispensar	o	volume	abruptamente;	

• Certificar-se	de	que	haja	algodão	hidrófobo	na	parte	superior	da	pipeta;	
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• Certificar-se	de	que	o	líquido	não	tenha	contaminado	o	equipamento;	

• Em	caso	de	haver	contaminação,	desarmá-lo	e	proceder	conforme	instrução	do	

fabricante,	utilizando	os	dispositivos	de	proteção	individual	e	coletiva;	

• Ter	cuidado	com	as	gotas	no	fim	do	processo	de	pipetagem	e	transferência	de	

volumes;	

• Limpar	a	área	de	trabalho;	

• Não	 pipetar	 com	 a	 boca,	 sob	 o	 risco	 de	 aspiração	 de	 substâncias	 tóxicas,	

carcinogénicas	e	infeciosas.	

II.7.5.7.	Frigoríficos	e	arcas	congeladoras	
	

• Todo	o	equipamento	que	necessitar	de	conserto	ou	de	cuidados	técnicos	deve	

ser	desinfetado	antes	de	ser	entregue	ao	pessoal	de	manutenção;	

• Todos	 os	 materiais	 guardados	 dentro	 destes	 equipamentos	 devem	 ser	 bem	

identificados;	 materiais	 sem	 identificação	 ou	 antigos	 devem	 ser	

descontaminados	e	descartados;	

• Substâncias	inflamáveis	não	devem	ser	guardadas	dentro	de	frigoríficos	e	arcas	

congeladoras,	a	não	ser	que	este	seja	à	prova	de	explosão;	se	for	esse	o	caso,	

colocar	um	aviso	na	porta	do	refrigerador	para	que	os	funcionários	saibam	do	

conteúdo;	

• Os	 frigoríficos	 e	 arcas	 congeladoras	 e	 recipientes	 para	 gelo	 seco	 devem	 ser	

descongelados	e	 limpos	periodicamente,	nunca	deixando	a	espessura	do	gelo	

ultrapassar	1cm.	Para	isso,	é	necessário:	

o Desligar	 o	 frigorífico	 ou	 arca	 congeladora,	 retirando	 os	 materiais	

existentes	e	 transferindo-os	para	outro	 frigorífico/arca	congeladora	ou	

caixa	de	esferovite;	

o Fazer	a	limpeza	interna	e	externa	com	água	e	sabão	e	secar;	

o Esfregar	 as	 superfícies	 internas	 com	 álcool	 a	 70%	 durante	 2	minutos;	

para	limpar	as	borrachas	das	portas	usar	bicarbonato	de	sódio	(1	colher	

de	sopa	para	cada	litro	de	água	morna);	

o Ligar	 o	 frigorífico/	 arca	 congeladora	 e	 recolocar	 os	materiais	 retirados	

quando	atingir	a	temperatura	preconizada;	

o É	necessário	o	uso	de	luvas	e	bata	para	realizar	estes	procedimentos.	
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II.7.5.8.	Microscópio	
	

• Receber	as	instruções	e	formação	necessárias;	

• Verificar	a	adequação	da	instalação	elétrica;	

• Dispensar	as	amostras	em	recipiente	contendo	líquido	desinfetante;	

• Utilizar	luvas	plásticas	descartáveis;	

• Verificar	 a	 limpeza,	 desinfeção	 e	 descontaminação	 da	 área	 circunvizinha	 ao	

equipamento	onde	se	realizou	o	procedimento.	

	

II.7.5.9.	Potenciómetro	
	

• Verificar	o	sistema	de	instalação	elétrica;	

• Receber	a	formação	necessária;	

• Ao	ajustar	as	soluções,	ter	cuidado	com	os	ácidos	e	álcalis;	

• Verificar	a	adequação	do	tipo	de	elétrodo	e	solução	a	ser	ajustada	e	medida;	

• Trabalhar	com	ácido	clorídrico	em	câmara,	em	sistema	ventilado,	ou	utilizando	

máscara	e	protetor	de	olhos;	

• Verificar	 a	 molaridade	 e	 concentração	 da	 solução	 testada	 para	 cuidados	

específicos;	

• Utilizar	 os	 dispositivos	 e	 equipamentos	 de	 proteção	 individual	 e	 coletiva	

recomendados.	

	

II.7.5.10.	Cabine	de	segurança	biológica	(CSB)	
	

• Ler	o	manual	de	instruções	(tipo	do	fluxo	recomendado);	

• Receber	as	instruções	e	formação	necessárias;	

• Verificar	a	adequação	da	instalação	elétrica;	

• Verificar	o	sistema	de	lâmpadas	germicidas;	

• Certificar-se	de	que	o	interruptor	da	lâmpada	de	luz	visível	seja	independente	e	

separado	da	lâmpada	de	luz	UV;	

• Verificar	a	eficiência	do	filtro	para	o	trabalho	a	ser	desenvolvido	e	executado;	
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• Verificar	a	adequação	do	 sistema	vertical	ou	horizontal	no	 tipo	de	 trabalho	a	

ser	realizado;	

• Verificar	 a	 necessidade	 de	 a	 saída	 do	 filtro	 ser	 na	 sala	 de	 preparação	 ou	

externa;	

• Verificar	a	eficiência	e	duração	média	da	lâmpada	UV;	

• Verificar	a	eficiência	e	duração	média	do	sistema	de	filtro	de	ar;	

• A	limpeza	e	descontaminação	e	certificado	de	funcionamento	e	de	manutenção	

com	um	ano	ou	após	1000	horas	de	serviço;	

• A	descontaminação	de	cabina	de	biossegurança	é	recomendada	através	do	uso	

de	paraformaldeído	em	pó	vaporizado,	por	3-4	horas	durante	a	noite,	segundo	

Kuehne	 e	 colaboradores	 (1999).	 A	 neutralização	 deve	 ser	 realizada	 e	 pode	

utilizar-se	 o	 bicarbonato	 de	 amónio;	 recentemente	 recomenda-se	 o	 uso	

alternativo	de	peróxido	de	hidrogénio.	

	

II.7.6.	Cuidados	especiais	
	

• Deve	estar	acessível	a	lista	de	telefones	de	urgência	médica.	

• O	 setor	 de	 registo	 de	 dados	 deve	 ser	 independente	 do	 setor	 de	

desenvolvimento	das	técnicas	e	processamento	das	amostras.	

• Deve	haver	um	setor	de	lavagem	separado	do	setor	de	esterilização.	

• Em	caso	de	receção	de	material	de	outra	unidade	ou	instituição,	instruir	sobre	

a	necessidade	de	uso	da	caixa	rígida	de	contenção	e	de	embalagem	fechada	à	

prova	de	extravasamento	e	quebra	durante	o	 transporte.	Quando	necessário,	

informar	a	necessidade	de	refrigeração	e	limite	de	tempo	entre	a	colheita	e	a	

análise.	

• As	instruções	e	equipamentos	de	primeiros-socorros	devem	estar	acessíveis.	

• Deve	 existir	 um	 profissional	 responsável	 durante	 o	 funcionamento	 das	

atividades.	

• Deve	realizar-se	formações	de	prevenção	e	ação	em	caso	de	acidente.	

• No	caso	de	acidente,	deve	notificar-se	a	Direção	do	HVUTAD.	
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• Deve	 existir	 um	 protocolo	 de	 normas	 para	 Procedimento	 Operativo	 Padrão	

(POP)	 interno,	que	deve	 ser	 incorporado	por	 todos	os	membros	dos	diversos	

setores	da	unidade	de	trabalho.	

	

	

II.7.7.	Recomendações	para	professores	responsáveis	por	estudantes	de	
algumas	Unidades	Curriculares	do	MIMV	da	UTAD	no	LPC	do	Hospital	
Veterinário	da	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
	

• Informar	o	responsável	do	laboratório/	funcionário	das	atividades	a	realizar;	

• Avisar	 quando	 houver	 previsão	 da	 necessidade	 de	 uso	 de	 uma	 solução	 ou	

material;	quando	houver	autorização	de	uso,	ao	estar	a	terminar	uma	solução,	

procurar	ajuda	para	renová-la	antes	do	seu	término;	

• Orientar	 o	 estudante	 para	 que	 acate	 as	 opiniões	 e	 sugestões	 acerca	 dos	

métodos	 utilizados	 na	 rotina	 e,	 em	 caso	 de	 dúvida,	 fale	 com	 docente	

responsável;	

• Informar	o	estudante	que,	ao	executar	uma	técnica	ou	atividade	pela	primeira	

vez,	 deve	 estar	 acompanhado,	 em	 todas	 as	 etapas,	 até	 ser	 autorizado	 a	

executá-la	de	forma	independente;	

• Recomendar	 ao	 estudante	 que	 nunca	 utilize	 um	 aparelho	 sem	 perguntar	 ou	

sem	 se	 certificar	 do	 conhecimento	do	 seu	 funcionamento	e	que,	 em	 caso	de	

dúvida,	procure	o	responsável	pelo	aparelho;	

• Recomendar	ao	estudante	que	leia	os	itens	do	POP,	geralmente	disponibilizado	

pelo	responsável	pelo	setor;	

• Lembrar	o	estudante	de	 sua	 responsabilidade	de	deixar	 sempre	organizado	e	

limpo	o	local	após	o	trabalho;	

• Lembrar	o	estudante	da	sua	responsabilidade	de	acatar	as	recomendações	de	

ética,	cidadania	e	segurança;	

• As	atividades	devem	ser	realizadas	sob	a	supervisão	do	docente	responsável	ou	

do	técnico	do	LPC;	o	estudante	nunca	deve	estar	sozinho	no	setor;	

• Avisar	 o	 responsável,	 quando	 ocorrer	 um	 acidente,	 informando	 o	 seu	 tipo	 e	

causa.	
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• Em	 caso	 de	 acidente,	 devem	 ser	 providenciados	 os	 procedimentos	 de	

primeiros-socorros.	

• Em	caso	de	acidente,	tomar	as	medidas	recomendadas	e	necessárias.	

	

	

II.7.8.	Manuseamento	de	resíduos	
	

	 No	dia-a-dia,	são	poucos	ou	nenhuns	os	materiais	contaminados	que	precisam	

de	 ser	 retirados	 do	 laboratório	 ou	 destruídos.	 A	 maior	 parte	 dos	 recipientes,	

instrumentos	 e	 roupas	 de	 laboratório	 são	 reutilizados	 ou	 reciclados.	 O	 princípio	

dominante	é	que	todo	o	material	infecioso	deve	ser	descontaminado,	esterilizado	em	

autoclave	 ou	 incinerado	 no	 laboratório.	 Antes	 de	 descartar	 qualquer	 objeto	 ou	

material	potencialmente	contaminado,	deve	assegurar-se	que:	

• Os	referidos	objetos	ou	materiais	foram	bem	descontaminados	ou	desinfetados	

segundo	as	normas	em	vigor;	

• No	caso	de	não	 terem	sido	descontaminados/	desinfetados,	os	objetos	sejam	

embalados	 segundo	 as	 normas	 para	 a	 incineração	 imediata	 in	 loco	 ou	

transferência	para	outras	instalações	com	capacidade	de	incineração;	

• A	eliminação	dos	objetos	ou	materiais	 descontaminados	não	 implica,	 para	 as	

pessoas	 que	 procedem	 à	 sua	 eliminação	 ou	 que	 possam	 entrar	 em	 contacto	

com	eles,	qualquer	outro	perigo	potencial,	biológico	ou	outro.	

	 A	esterilização	pelo	calor,	em	autoclave,	é	o	método	preferencial	para	todos	os	

processos	 de	 descontaminação.	 O	material	 a	 descontaminar	 ou	 a	 eliminar	 deve	 ser	

colocado	num	recipiente	(ex.:	sacos	de	plástico	para	autoclaves)	com	cores	codificadas,	

segundo	se	destinem	a	autoclaves	e/ou	incineradores.	Outros	métodos	só	podem	ser	

considerados	se	removerem	e/ou	destruírem	os	microrganismos.	

	 Em	 relação	 à	 eliminação	 de	 resíduos,	 deve	 adotar-se	 um	 sistema	 de	

identificação	 e	 separação	 de	 materiais	 e	 recipientes	 infeciosos.	 Devem	 seguir-se	 os	

regulamentos	nacionais	e	 internacionais,	 tendo	em	conta	as	seguintes	categorias	 (no	

Laboratório	de	Patologia	Clínica	devem	seguir-se	as	normas	de	separação	de	resíduos	

do	HVUTAD)	já	descritos.	
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II.8.	Serviço	de	Necropsias	
II.8.1.	Introdução	e	objetivos	
	

	 A	 sala/área	de	necropsias,	 localizada	no	Hospital	 Veterinário	 da	Universidade	

de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro,	afeta	ao	Departamento	de	Ciências	Veterinárias	da	

Escola	 de	 Ciências	 Agrárias	 e	 Veterinárias	 da	 UTAD,	 é	 o	 local	 onde	 são	 realizadas	

necropsias,	sejam	estas	com	de	carácter	pedagógico,	isto	é,	desenvolvidas	nas	aulas	do	

MIMV,	ou	requisitadas	ao	Serviço	de	Necropsias.	

	 De	 forma	 a	 evitar	 os	 riscos	 de	 infeção	 na	 sala	 de	 necropsias,	 todos	 os	

utilizadores	(estudantes	e	funcionários)	devem	ter	práticas	de	trabalho	relativamente	

à	segurança	e	higiene	que	os	protejam	contra	possíveis	infeções.	

	 Existem	 outros	 riscos,	 não	 infeciosos,	 na	 sala	 de	 necropsias,	 que	 devem	 ser	

tidos	 em	 conta;	 estes	 incluem	 a	 segurança	 elétrica,	 o	 manuseamento	 de	 facas,	

lâminas,	 tesouras,	 serra	 elétrica	 de	 ossos	 e	 substâncias	 químicas	 perigosas	 para	 a	

saúde.	

	 De	 forma	 a	 reduzir	 o	 risco	 para	 os	 utilizadores	 da	 sala	 de	 necropsias,	 tanto	

quanto	possível	com	os	recursos	disponíveis,	tanto	no	ensino	com	os	estudantes	como	

no	serviço	efetuado	para	os	clínicos	e	detentores,	 todas	as	práticas	constantes	neste	

manual	devem	ser	respeitadas.	

	 O	 presente	 manual	 visa	 ser	 um	 guia	 de	 consulta	 rápida,	 que	 promova	 a	

segurança	 e	 qualidade	 no	 trabalho	 dos	 funcionários,	 colaboradores	 e	 estudantes,	

permanentes	ou	temporários	da	sala	de	necropsias.	

	 Se,	 durante	 a	 execução	 da	 necropsia,	 se	 verificar	 risco	 de	 infeção	 humana	

significativa,	 existem	 protocolos	 para	 a	 profilaxia,	 tratamento	 e	 aconselhamento	

disponíveis	no	centro	de	saúde	ou	no	hospital	próximo.	

	 Se,	 durante	 a	 execução	 da	 necropsia,	 se	 verificar	 um	 risco	 significativo	 de	

transmissão	de	doença	animal,	existem	protocolos	para	minimizar	a	probabilidade	de	

disseminação	dos	agentes	infeciosos.	

	 As	 infeções	 na	 sala	 de	 necropsia	 podem	 ser	 adquiridas	 por	 cinco	 diferentes	

vias:	

• Inoculação	percutânea;	

• Inalação;	
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• Ingestão;	

• Contaminação	da	pele	sem	inoculação;	

• Contaminação	de	superfícies	mucosas	(olhos,	boca,	nariz).	

	 Os	 principais	 agentes	 que	 podem	 constituir	 um	 perigo	 para	 a	 saúde	 dos	

utilizadores	 da	 sala	 de	 necropsias	 durante	 as	 práticas	 de	 necropsias	 de	 animais	 de	

companhia	 ou	 de	 interesse	 pecuário	 são	 Mycobacterium	 spp.,	 Salmonella	 sp.,	

Clostridium	sp.,	e	priões.	

	

II.8.2.	Espaço	físico	
	

	 A	área/sala	de	necropsias,	representada	na	Figura	13	localiza-se	no	edifício	do	

HVUTAD,	no	piso	0,	e	compreende	uma	primeira	sala,	que	é	um	vestiário	com	10m2,	

seguindo-se	 a	 sala	 de	 necropsias,	 que	 se	 encontra	 dividida	 em	 duas	 por	 pequeno	

muro,	 separando	 uma	 área	 semi-limpa,	 com	 8	m2,	 onde	 os	 utilizadores	 se	 lavam	 e	

desinfetam,	 da	 área	 suja	 (30	 m2),	 onde	 são	 efetuadas	 as	 necropsias.	 Da	 sala	 de	

necropsias	acede-se	a	uma	pequena	sala	de	apoio	(7	m2),	onde	se	guarda	o	material	de	

corte,	recipientes	para	recolha	de	amostras,	entre	outros,	à	área	do	forno	incinerador	

(26	m2),	à	câmara	frigorífica	e	à	porta	exterior.	

Figura	9	-	Planta	da	Sala	de	Necropsias. 
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II.8.3.	Princípios	gerais	
	

	 Todos	 os	 utilizadores	 permanentes	 da	 sala	 de	 necropsias	 devem	 possuir	

formação	 adequada	 em	 segurança	 laboratorial	 e	 estarem	 familiarizados	 com	 os	

procedimentos	e	normas	de	segurança	na	sala.	

	 Os	 colaboradores	 temporários	 e	 estudantes	 devem	 receber	 formação	 básica	

sobre	os	procedimentos	de	necropsia	e	respetivas	normas	de	segurança.	

	

	 Assim,	na	sala	de	necropsias,	é	proibido:	

• Fumar,	comer	e	beber;	

• Mascar	pastilhas	elásticas;	

• A	entrada	com	calçado	diferente	das	botas	pertencentes	à	sala;	

• A	 entrada	 sem	 estar	 devidamente	 protegido	 com	 fato	 de	macaco	 ou	 pijama	

cirúrgico,	fato	descartável	e	avental	impermeável;	

• A	entrada	de	animais	vivos	e	crianças;	

• Usar	acessórios	como	pulseiras,	anéis,	relógios,	colares	e	brincos	pendentes;	

• Manipular	lentes	de	contacto,	exceto	em	situação	de	absoluta	necessidade	(ex.:	

se	caírem);	

• O	uso	de	unhas	compridas;	

• A	 utilização	 de	 telemóvel,	 tablets,	 agendas	 eletrónicas	 e	 outros	 dispositivos	

portáveis	similares;	

• Captar	 imagem	 ou	 som	 (sem	 autorização	 expressa	 do	 responsável	 da	

necropsia);	

• Retirar	da	sala	de	necropsias	material	pertencente	à	mesma;	

• A	utilização	desta	sala	para	outros	fins	que	não	seja	a	execução	de	necropsias;	

• Após	 o	 início	 da	 necropsia	 deve	 evitar-se	 ao	 máximo	 tocar	 nas	 superfícies	

desprotegidas	 como	 face,	 nariz,	 olhos,	 cabelo,	 etc.,	 ou	 no	 vestuário	 que	 não	

seja	de	proteção,	incluindo	os	óculos	de	uso	medicinal.	

	

	 Além	disso,	na	sala	de	necropsias,	é	obrigatório:	

• Usar	botas	de	borracha	(galochas)	exclusivas	desta	sala;	
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• Usar	o	cabelo	apanhado	e/ou	confinado	em	touca	descartável;	

• Após	 a	 execução	 das	 necropsias,	 deixar	 o	 material	 e	 a	 sala	 devidamente	

lavados	e	arrumados;	

• Deixar	 todo	 o	material	 de	 necropsia,	 após	 a	 lavagem,	 desinfeção	 e	 secagem,	

arrumado	dentro	do	armário	respetivo;	

• Colocar	as	lâminas	de	bisturi	utilizadas	dentro	dos	recipientes	existentes	para	a	

sua	eliminação	posterior;	

• Deixar	 as	 botas	 utlizadas	 bem	 lavadas	 e	 arrumadas	 na	 sala	 de	 acesso	

(vestiário);	

• Deixar	todo	o	material	descartável	nos	respetivos	recipientes.	

	

II.8.4.	Procedimentos	padrão	para	todas	as	necropsias	
	

	 Todos	 os	 utilizadores	 da	 sala	 são	 obrigados	 a	 usar	 equipamento	 de	 proteção	

individual:	

• 1.º	–	Fato-de-macaco	ou	pijama	cirúrgico;	

• 2.º	 –	 Fato	 descartável	 que	 cobre	 completamente	 os	 braços,	 tronco	 e	 pernas	

(este	fato	é	vestido	sobre	o	1.º);	

• 3.º	–	Avental	resistente	à	água,	colocado	sobre	o	2.º	fato;	

• 4.º	–	Dois	pares	de	luvas	de	látex/	borracha	impermeáveis	e	resistentes;	

• 5.º	–	Botas	de	borracha	de	uso	exclusivo	desta	sala;	

• 6.º	–	Máscara	facial	para	proteger	boca	e	nariz	da	contaminação	por	respingo	

direto;	

• 7.º	–	Proteção	para	os	olhos	sempre	que	se	usa	uma	serra	elétrica	óssea.	

	 Por	 último,	mas	 não	menos	 importante,	 todos	 os	 patologistas	 deverão	 estar	

cientes	 do	 fato	 de	 que	 têm	 o	 dever	 de	 minimizar	 o	 risco	 para	 aqueles	 que	 estão	

envolvidos	na	manipulação	de	um	cadáver	durante	e	após	a	necropsia.	

	

II.8.5.	Circuito	autorizado	para	utilizadores	
	

	 Para	entrar	na	sala	de	necropsias,	os	utilizadores	devem	seguir	um	conjunto	de	

regras	abaixo	descritas.	
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• 1.º	–	Entrar	na	sala	pela	porta	interna	do	edifício	do	HVUTAD	e,	num	vestiário	

do	edifício,	vestir	um	fato-de-macaco	ou	pijama	cirúrgico;	

• 2.º	 –	 Entrar,	 depois,	 no	 vestiário	 da	 sala	 de	 necropsias,	 vestir	 os	 fatos	

descartáveis	sobre	o	EPI	previamente	vestido,	deixar	o	calçado	comum	e	calçar	

as	botas	de	borracha	aí	existentes;	

• 3.º	–	Entrar	depois	na	 sala	de	necropsias,	na	área	 semilimpa,	 colocar	um	dos	

aventais	impermeáveis	aí	disponíveis;	

• 4.º	–	Passar,	em	seguida,	para	a	zona	onde	se	realizam	as	necropsias,	dirigindo-

se	à	sala	de	apoio.	Colocar	as	máscaras	e	dois	pares	de	luvas	que	devem	existir	

na	 quantidade	 e	 variedade	 apropriada	 aos	 utilizadores	 e	 que	 só	 podem	 ser	

usadas	se	estiverem	em	boas	condições.	Em	caso	de	corte	das	luvas,	perfuração	

ou	rasgamento	devem	ser	retiradas	de	imediato	e	deve	proceder-se	à	lavagem	

das	mãos	com	água	e	sabão,	verificando	a	integridade	da	pele.	

	 Para	 sair	 da	 sala	de	necropsias,	 os	utilizadores	devem	seguir	um	conjunto	de	

regras	abaixo	descritas.	Depois	de	deixar	a	sala	devidamente	limpa	e	arrumada,	retirar	

o	primeiro	par	de	luvas	que	será	colocado	no	contentor	apropriado.	Em	seguida,	fazer	

a	primeira	lavagem	das	botas	e,	só	depois,	passar	para	a	zona	semilimpa,	retirar	e	lavar	

os	aventais	 impermeáveis,	deixar	os	descartáveis	 sujos	nos	contentores	apropriados,	

lavar	e	desinfetar	devidamente	as	botas,	lavar	e	desinfetar	as	mãos	e	só	então	passar	

para	o	vestiário.	No	vestiário,	depois	de	trocar	de	calçado	e	arrumar	as	botas,	e,	antes	

de	sair,	lavar	e	desinfetar	novamente	as	mãos.	

	

II.8.6.	Circuito	autorizado	para	cadáveres	
	

	 Os	cadáveres	devem	entrar	pela	porta	que	dá	acesso	ao	exterior	do	edifício.	A	

pessoa	 que	 transporta	 o	 cadáver	 não	 deve	 entrar	 na	 sala,	 mas	 apenas	 entregar	 o	

cadáver	 junto	 à	 porta	 exterior.	 Deverá	 ser	 sempre	 um	 funcionário	 (docente,	 não	

docente	 ou	 clínico),	 devidamente	 equipado,	 a	 receber	 o	 cadáver	 e	 a	 colocá-lo	 no	

interior	da	câmara	frigorifica.	

	 A	câmara	frigorifica	deverá	estar	a	uma	temperatura	entre	os	1,5°C	e	3°C.	

	 Os	 cadáveres	 só	 podem	 entrar	 na	 câmara	 frigorifica	 depois	 de	 devidamente	

identificados	 com	 etiqueta	 autocolante.	 Os	 cadáveres	 para	 necropsia	 devem	 ser	
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colocados	 dentro	 da	 câmara	 frigorífica,	 do	 lado	 direito,	 em	 cima	 das	 prateleiras.	 Os	

cadáveres	 que	 não	 são	 para	 necropsia	 devem	 ser	 colocados	 do	 lado	 esquerdo,	 ao	

fundo.	Todos	os	cadáveres	colocados	dentro	da	câmara	frigorífica	devem	estar	dentro	

de	 sacos/	 contentores	 impermeáveis	 e	 estanques.	 É	 proibido	 deixar	 cadáveres	 na	

entrada	da	câmara	frigorifica	ou	empilhá-los	no	chão.	Se	houver	necessidade	de	maior	

tempo	de	conservação	do	cadáver,	este	poderá	ser	colocado	dentro	de	uma	das	arcas	

congeladoras	horizontais	existentes	na	sala.	

	 Os	veículos	que	transportam	cadáveres,	depois	de	os	descarregarem	no	cais	da	

sala	de	necropsias,	devem	ser	lavados	e	desinfetados.	

	

II.8.7.	Identificação	de	cadáveres	
	

	 Todos	os	cadáveres	devem	ser	identificados	antes	de	serem	colocados	na	sala	

de	necropsias.	Assim,	deve	ser	cumprido	o	seguinte	protocolo:	

	 O	animal	que	morreu	no	HVUTAD	ou	proveniente	do	exterior	deve	ser	colocado	

dentro	de	um	saco	fechado,	no	qual	será	colocada	etiqueta	autocolante	devidamente	

preenchida	 com	 espécie,	 nome	 do	 animal,	 data	 da	 morte,	 nome	 do	 detentor,	

necropsia	(SIM/	NÃO	–	assinalar	o	que	interessa),	nome	do	médico	veterinário	(legível)	

que	requisitou	a	necropsia	ou	recebeu	o	cadáver.	

	 Os	animais	de	grande	porte,	adultos,	como	os	equinos,	bovinos	e	suínos,	não	

podem	 ser	 colocados	 dentro	 de	 sacos	 devido	 às	 suas	 dimensões,	 pelo	 que	 devem	

permanecer	fora	de	saco	até	à	necropsia.	

	 O	clínico	do	HVUTAD	deve	preencher	em	duplicado	a	requisição	de	necropsia,	

onde	deverá	estar	toda	a	informação	necessária.	Uma	das	cópias	ficará	no	HVUTAD	e	a	

outra	 deverá	 ser	 entregue	 no	 Laboratório	 de	 Histologia	 e	 Anatomia	 Patológica.	 É	

proibido	deixar	as	requisições	de	necropsia	na	sala	de	necropsias	e	na	câmara	ou	arcas	

frigoríficas.	

	 Todos	os	cadáveres	que	entram	na	sala/	câmara	frigorífica,	sejam	ou	não	para	

necropsia,	devem	ser	registados	no	 livro	de	registos	existente	em	local	assinalado	na	

sala	de	necropsias.	

	 Todos	os	cadáveres	que	entram	na	sala	de	necropsias	serão	 incinerados,	com	

exceção	dos	que	são	removidos	pelas	entidades	competentes,	vulgo	SIRCA.	
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II.8.8.	Colheita	de	amostras	para	análises	laboratoriais	
	

	 Durante	 a	 necropsia	 pode	 ser	 necessário	 colher	 amostras	 de	 tecidos	 para	 se	

realizarem	 outras	 análises	 laboratoriais.	 Assim,	 na	 sala	 de	 apoio	 deverão	 existir	 os	

contentores	apropriados	para	o	efeito	assim	como	formol	a	10%.	

	

II.8.9.	Limpeza	e	higienização	dos	espaços,	equipamentos	e	instrumentos	
	

	 Após	 a	 conclusão	 de	 cada	 aula	 ou	 da	 necropsia,	 os	 cadáveres	 devem	 ser	

colocados	dentro	de	contentores	estanques	que,	por	sua	vez,	devem	ser	colocados	na	

câmara	 frigorifica	 até	 serem	 incinerados.	 O	 material	 de	 disseção	 usado	 deve	 ser	

transferido	para	a	zona	de	 lavagem	na	sala	de	apoio	ou	descartado	em	contentor	de	

resíduos	apropriado.	

	 O	material	de	disseção	usado	deve	ser	 lavado	com	detergente	e	água	quente	

para	eliminar	todos	os	resíduos	biológicos	e	depois	desinfetado	por	imersão	em	álcool	

a	 70°C,	 durante	 10	 minutos,	 colocado	 a	 secar	 e	 posteriormente	 arrumado.	 Em	

alternativa,	 pode	 ser	 colocado	 no	 armário	 esterilizador	 de	 utensílios	 onde	 são	

esterilizados	por	meio	de	uma	lâmpada	de	ozono.	

	 No	 final	 de	 cada	 aula	 ou	 da	 necropsia	 a	 sala	 deverá	 ser	 devidamente	 lavada	

com	detergente,	enxaguada	e	posteriormente	desinfetada.	No	fim	de	cada	semana,	à	

sexta-feira,	a	sala	deve	ser	devidamente	lavada	e	desinfetada	com	reforço	das	medidas	

de	limpeza	e	desinfeção.	

	 A	 câmara	 frigorifica	 deve	 ser	 sempre	 esvaziada	 à	 sexta-feira,	 sendo	

posteriormente	lavada	com	detergente	e,	depois	de	bem	enxaguada,	desinfetada.	

	 Os	 cadáveres	 devem	 ser	 todos	 incinerados,	 com	 exceção	 dos	 que	 chegaram	

depois	 das	 aulas	 de	 sexta-feira,	 que	 ficarão	 na	 câmara	 frigorifica,	 dentro	 de	

contentores	estanques,	para	necropsia	a	realizar	na	segunda-feira	seguinte.	Todos	os	

ruminantes	 serão	 removidos	 pelo	 SIRCA.	 O	material	 descartável	 (luvas	 e	 fatos)	 será	

incinerado	juntamente	com	os	cadáveres.	
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	 O	 material	 de	 limpeza	 e	 desinfeção	 da	 sala	 de	 necropsias	 não	 pode	 sair	 do	

interior	desta,	devendo	ficar,	depois	de	utilizado,	devidamente	arrumado.	Os	produtos	

destinados	 à	 lavagem	 das	 mãos	 não	 são	 adequados	 para	 lavar	 o	 material	 e	

instrumentos	 e	 vice-versa.	 Existem	 produtos	 de	 uso	 hospitalar	 certificados	 para	 a	

limpeza	 e	 desinfeção	 das	 superfícies	 de	 trabalho,	 equipamento	 e	 instrumentos.	 Os	

compostos,	 concentrações	 e	 tempos	 aqui	 apresentados	 são	 apenas	 indicativos,	

devendo	ser	usadas	as	instruções	específicas	indicadas	pelos	fabricantes.	

	 Não	 se	 devem	 misturar	 produtos	 detergentes	 e	 desinfetantes,	 sob	 pena	 de	

provocar	reações	químicas	tóxicas	ou	de	anular	o	efeito	individual	dos	mesmos.	

	 Sempre	 que	 existam,	 devem	 ser	 seguidas	 as	 recomendações	 dos	 fabricantes	

dos	 equipamentos	 e	 instrumentos	 relativas	 à	 sua	 limpeza	 e	 desinfeção	 (geralmente	

incluídas	no	manual	de	utilização).	

	 A	limpeza	e	desinfeção	de	rotina	das	superfícies	de	trabalho	pode	ser	feita	com	

soluções	 de	 amónio	 quaternário	 ou	 de	 álcool	 etílico	 ou	 isopropílico	 (70%	 a	 90%),	

aplicadas	com	pulverizador.	A	superfície	deve	estar	seca	antes	da	aplicação,	devendo-

se	deixar	secar	naturalmente	após	a	aplicação.	

	 A	 lavagem	 e	 desinfeção	 química	 dos	 equipamentos	 e	 instrumentos	 deve	 ser	

feita	 usando	 luvas	 de	 borracha	 espessa	 e	 avental	 plástico	 sobre	 a	 bata	 e	 óculos	 ou	

viseira	 de	 proteção,	 sobretudo	 aquando	 da	 utilização	 de	 lixivia	 (não	 é	 aconselhada	

como	desinfetante	de	uso	hospitalar	devido	à	sua	instabilidade	e	ação	nociva	sobre	as	

pessoas,	materiais	e	ambiente).	

	

Tabela	10	-	Agentes	desinfetantes	utilizados	para	diferentes	níveis	de	desinfeção.	

Nível	de	desinfeção	 Agente	desinfetante	(exemplo)	

Baixo	
Etanol	ou	álcool	isopropílico	(70%	–	90%);	solução	de	diclocloroisocianurato	de	

sódio	(NaDCC)	a	100ppm;	soluções	de	amónio	quaternário	

Intermédio	 Etanol	a	70°	ou	NaDCC	a	1000	ppm:	imersão	10	minutos	

Alto	
NaDCCa	1000	ppm:	imersão	20	minutos;	solução	de	ortoftaldeído	a	0,55%:	imersão	

5-10	minutos	
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	 O	cloro	 (“lixívia”	e	NaDCC)	é	corrosivo	para	a	maioria	dos	metais,	 incluindo	o	

aço	inoxidável	e	para	plásticos	e	borrachas,	enquanto	que	o	etanol	causa	secagem	de	

alguns	 plásticos,	 borrachas,	 silicone,	 poliuretano,	 etc.,	 pelo	 que	 não	 devem	 ser	

excedidas	 as	 concentrações	 e	 os	 tempos	 de	 imersão	 indicados	 pelo	 fabricante	 dos	

produtos.	

	

	

II.8.10.	Gestão	de	resíduos	
	

	 Os	resíduos	gerados	na	sala	de	necropsias	são	todos	incinerados	com	exceção	

dos	 materiais	 cortantes	 que	 são	 colocados	 em	 contentores	 estanques	 de	 tampa	

vermelha	e	cor	amarela	removidos	por	empresa	certificada	contratada	pela	UTAD.	
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CAPÍTULO	 III	 –	 NORMAS	 DE	 BIOSSEGURANÇA	 EM	
LABORATÓRIOS	
	

	

III.1.	Introdução	
	

A	 implementação	 de	 Boas	 Práticas	 Laboratoriais,	 a	 utilização	 apropriada	 do	

equipamento	de	proteção	por	parte	de	funcionários	e	a	sua	formação	contínua	são	os	

elementos	fundamentais	da	segurança	biológica	laboratorial.		

A	higiene	e	segurança	no	trabalho	é	uma	matéria	que	diz	 respeito	a	 todos	os	

que	exercem	atividades	nos	laboratórios,	sejam	por	propósitos	de	ensino,	investigação	

ou	serviço	de	extensão.	

As	 orientações	 e	 recomendações	 apresentadas	 neste	manual	 contemplam	 os	

requisitos	mínimos	para	os	laboratórios	de	níveis	de	segurança	biológica	1	a	2.	

Na	 conceção	 dos	 laboratórios	 e	 atribuição	 de	 um	 determinado	 número	 de	

atividades,	deve	prestar-se	uma	atenção	especial	às	condições	suscetíveis	de	provocar	

problemas	de	segurança	nomeadamente:		

1. Formação	de	aerossóis	e	vapores;	

2. Atividades	 com	 grandes	 volumes	 e/ou	 altas	 concentrações	 de	

microrganismos;	

3. Sobrelotação	de	pessoal;	

4. Utilização	excessiva	ou	contínua	de	equipamentos;	

5. Infestação	de	roedores	e	artrópodes;	

6. Entradas	não	autorizadas;	

7. Fluxo	de	trabalho;	

8. Utilização	de	amostras	e	reagentes	específicos.	

Em	todos	os	laboratórios	deve	existir	um	responsável	pela	Biossegurança	e	um	

Manual	de	Segurança	 laboratorial,	que	 identifique	perigos	 conhecidos	e	potenciais	e	

que	especifique	as	práticas	e	as	normas	para	eliminar	ou	minimizar	esses	perigos.	
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III.1.1.	Boas	Práticas	nos	Laboratórios		
	

III.1.1.1.	Regras	gerais	
Não	 é	 permitido	 o	 acesso	 de	 pessoas	 estranhas	 ao	 serviço,	 exceto	 quando	

devidamente	autorizadas	pelo	diretor	do	laboratório;	

É	 proibido	 comer,	 beber,	 fumar,	 maquilhar-se	 e	 pôr	 lentes	 de	 contacto	 nas	

áreas	de	trabalho	do	laboratório;	

É	proibido	guardar	comidas	e	bebidas	nas	áreas	de	trabalho	do	laboratório;	

A	 aplicação	 de	 cremes	 e/ou	 perfumes	 durante	 o	 período	 de	 trabalho	 é	

desaconselhada	;	

O	 cabelo	 comprido	 deverá	 permanecer	 preso	 para	 evitar	 que	 este	 entre	 em	

contacto	com	materiais	contaminados.		

	

III.1.1.2	Equipamentos	de	proteção	individual	
	

As	regras	de	utilização	de	EPI	 já	 foram	referidos	no	ponto	 I.5.2	deste	manual,	

sendo	 que	 no	 caso	 dos	 laboratórios	 também	 devem	 ser	 cumpridas	 as	 seguintes	

orientações:	

Todos	 os	 elementos	 presentes	 no	 laboratório	 devem	 estar	 devidamente	

identificados	e	equipados	com	os	EPI	 recomendados,.	Estes	EPI	 são	de	uso	exclusivo	

para	cada	laboratório.		

Devem	ser	utilizadas	 luvas	apropriadas	em	todos	os	 trabalhos	que	 impliquem	

manipulação	 e	 risco	 de	 contacto	 direto	 ou	 acidental	 com	 sangue,	 fluidos	 corporais,	

materiais	potencialmente	infeciosos	ou	animais	infetados.		

Em	situações	de	manipulação	de	substancias	corrosivas	ou	tóxicas	deverão	ser	

usadas	luvas	de	nitrilo.		

Após	 a	 utilização	 de	 luvas,	 estas	 devem	 ser	 descartadas	 seguindo	 as	

orientações	do	ponto	I.4.2.2	presente	neste	manual	e	de	seguida	as	mãos	devem	ser	

lavadas	e	desinfetadas	de	acordo	com	o	ponto	II.1.3.1,	Figuras	7	e	8,	presentes	neste	

manual.	
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As	 mãos	 devem	 ser	 lavadas	 e	 desinfetadas	 sempre	 que	 o	 operador	 achar	

necessário,	antes	da	colocação	e	após	a	retirada	de	luvas,	e	antes	de	entrar	e	sair	do	

laboratório.		

A	 roupa	 de	 proteção	 laboratorial	 utilizada	 no	 laboratório	 não	 deve	 ser	

guardada	 nos	 mesmos	 cacifos	 ou	 armários	 da	 roupa	 normal,	 para	 evitar	 a	

disseminação	de	agentes	biológicos.		

O	 calçado	 deverá	 ser	 apropriado,	 isto	 é,	 deverá	 ser	 fechado	 e	 impermeável	

para	evitar	lesões	em	caso	de	acidentes	com	materiais	perfurantes	ou	cortantes	e	no	

caso	de	derrame	de	substâncias	químicas	ou	materiais	biológicos.		

Para	além	das	regras	que	são	gerais	a	todos	os	laboratórios	é	importante	referir	

que	todos	os	laboratórios	possuem:		

-	Sinais	indicativos	de	perigo	biológico	e	outra	sinalização	apropriada.		

-	Material	adequado	para	pipetar	em	segurança.		

-	Equipamento	de	proteção	individual,	incluindo	EPI	para	visitantes		

	

III.1.1.3.	Equipamentos	de	proteção	coletiva		
	

A	 utilização	 de	 equipamento	 de	 segurança	 só	 é	 eficaz	 se	 o	 operador	 possuir	

formação	e	utilizar	técnicas	adequadas.		

Os	equipamentos	de	proteção	coletiva	possibilitam	a	proteção	das	pessoas	que	

circulam	no	laboratório,	sendo	os	mais	frequentes	descrito	na	Tabela	11.	
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Tabela	11.	Equipamentos	de	segurança	biológica	

	

	

Todos	os	procedimentos	devem	ser	efetuados	de	forma	a	minimizar	a	formação	

de	 aerossóis	 e	 gotículas,	 desta	 forma,	 deverá	 ser	 utilizada	 a	 câmara	 de	 segurança	

biológicas	(CSB)	sempre	que	se	manipular	material	infecioso,	houver	risco	acrescido	de	

infeção	 por	 via	 aérea,	 ou	 se	 forem	 realizadas	 técnicas	 que	 potenciem	 uma	 elevada	

produção	de	aerossóis.		

É	necessário	ter	em	consideração	que	a	CSB	não	protege	o	operador	em	casos	

de	derrame,	quebra	ou	técnica	deficiente;	

Os	 autoclaves	 e	 as	 câmaras	 de	 segurança	 biológica	 necessitam	 de	 validação	

com	 métodos	 apropriados	 e	 manutenção	 regular.	 A	 recertificação	 deve	 ser	 feita	 a	

intervalos	periódicos,	segundo	as	instruções	do	fabricante.		

Para	além	dos	equipamentos	de	proteção	coletiva	mencionados	na	tabela,	cada	

laboratório	possui	ainda	chuveiros	e	lava-olhos.	Estes	equipamentos	devem	ser	usados	

segundo	o	descrito	no	ponto	I.10	deste	manual.	

Por	 fim,	 os	 laboratórios	 possuem	 extintores	 e	 mantas	 ignífugas	 para	 um	

combate	 imediato	 ao	 foco	 de	 incêndio	 e	 na	 ausência	 de	manipuladores	 no	 local,	 a	

universidade	possui	detetores	de	fumo	ligados	a	um	sistema	de	alarme	sonoro.		
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III.1.2.	Transporte	e	receção	de	amostras	
	

O	 transporte	 de	 material	 biológico	 deverá	 obedecer	 às	 regras	 descritas	 no	

ponto	I.6.	deste	manual.	

Cada	 laboratório	 dispõe	 de	 uma	 zona	 específica	 para	 a	 receção	 de	 amostras	

(Figura	14).	

A	circulação	de	amostras	dentro	do	 laboratório	 também	deverá	ser	 feita	com	

auxílio	 de	 recipientes	 secundários,	 que	 confiram	 estabilidade	 à	 amostra.	 Estes	

recipientes	podem	ser	de	metal	ou	plástico,	desde	que	permitam	a	 sua	esterilização	

sem	deteriorar	do	material.		

A	circulação	de	amostras	no	 laboratório	deve	respeitar	o	circuito	“sempre	em	

frente”,	de	forma	a	evitar	o	cruzamento	de	amostras	em	análise	e	a	possibilidade	de	

contaminação	cruzada.	

	

	

	

Figura	10	-	Abertura	específica	para	a	receção	de	amostras.	
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III.1.3.	Procedimento	em	caso	de	acidentes	
	

Para	 além	 dos	 procedimentos	 descritos	 no	 ponto	 I.10	 deste	manual	 existem	

outros	acidentes	que	podem	ocorrer	em	ambiente	laboratorial.		

Qualquer	 derrame,	 acidente,	 exposição	 efetiva	 ou	 potencial	 a	 materiais	

infeciosos,	 bem	 como	 o	 derrame	 e	 a	 exposição	 a	 compostos	 químicos	 deve	 ser	

notificado	 ao	 diretor	 do	 laboratório.	 Deve	 manter-se	 um	 registo	 escrito	 de	 tais	

acidentes	 e	 incidentes.	 Em	 caso	 de	 derrame	 devem	 ser	 seguidos	 os	 procedimentos	

descritos	nas	normas	de	segurança	de	cada	laboratório,	nomeadamente	com	recurso	

aos	 kits	 de	 descontaminação	 de	 derrames,	 de	 forma	 a	 proceder	 à	 limpeza	 e	

descontaminação	dos	derrames	de	forma	adequada.	

	

III.	1.4.	Equipamento	laboratorial		
	

Nesta	 secção,	 abordam-se	 os	 princípios	 básicos	 relativos	 ao	 equipamento	

apropriado	para	os	laboratórios.	

Os	manuais	de	instruções	dos	equipamentos	devem	estar	presentes	e	visíveis,	

perto	do	equipamento,	de	 forma	a	que	um	operador	consiga	utilizar	o	equipamento	

sem	auxilio.		

O	diretor	do	laboratório,	após	consulta	com	o	responsável	da	biossegurança	e	a	

comissão	 de	 biossegurança,	 deve	 assegurar-se	 da	 disponibilidade	 do	 equipamento	

adequado	 e	 da	 sua	 boa	 utilização.	 A	 escolha	 do	 equipamento	 deve	 ter	 em	 conta	

determinados	princípios	gerais,	nomeadamente:	

1. Ser	 concebido	 para	 evitar	 ou	 limitar	 o	 contacto	 entre	 o	 operador	 e	 o	

material	infecioso;	

2. Ser	 construído	 com	 materiais	 impermeáveis	 aos	 líquidos,	 resistentes	 à	

corrosão	e	conformes	aos	requisitos	estruturais;	

3. Serem	isentos	de	faces	ásperas,	arestas	cortantes	e	partes-movediças	sem	

proteção;	

4. Ser	 concebido,	 construído	 e	 instalado	 de	 forma	 a	 facilitar	 o	 seu	

manuseamento,	 manutenção,	 limpeza,	 descontaminação	 e	 testes	 de	
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certificação;	 vidro	 e	 outros	 materiais	 quebráveis	 devem	 ser	 evitados,	

sempre	que	possível.	

Os	 cuidados	 indispensáveis	 na	 manipulação	 de	 aparelhos	 ou	 equipamentos	

baseiam-se	 no	 princípio	 de	 seu	 funcionamento,	 formação	 e	 cuidado	 do	 operador	 e	

condição	 e	 infraestrutura	 do	 setor.	 Nos	 próximos	 pontos	 iremos	 descrever	 os	

equipamentos	 mais	 comuns	 em	 contexto	 laboratorial	 e	 as	 regras	 específicas	 de	

manuseamento	de	material	e	equipamento	de	laboratório.	

	

III.1.4.1.	Centrífugas	
	

O	bom	funcionamento	mecânico	das	centrífugas	de	laboratório	é	um	requisito	

prévio	de	segurança	biológica	na	sua	utilização.	

Desta	forma:		

• As	centrífugas	devem	ser	utilizadas	segundo	as	instruções	do	seu	fabricante;	

• Devem	ser	colocadas	num	nível	apropriado,	de	 forma	que	qualquer	operador	

possa	ver	o	seu	interior	e	colocar	corretamente	os	recipientes	e	os	copos;	

• Os	 tubos	 e	 recipientes	 a	 centrifugar	 devem	 ser	 sempre	 bem	 tapados	 (se	

possível	com	rolhas	de	rosca),	ser	feitos,	preferencialmente,	de	plástico	ou	de	

vidro	 espesso	 e,	 antes	 de	 serem	 utilizados,	 devem	 ser	 inspecionados	 para	

detetar	eventuais	defeitos;	

• Os	 copos	 e	 os	 recipientes	 devem	 ser	 postos	 aos	 pares,	 segundo	 o	 peso	 e	 os	

rotores	 devem	 ser	 corretamente	 equilibrados.	 Para	 equilibrar	 os	 copos	 é	

proibido	o	uso	de	 soluções	que	provoquem	corrosão	 (como	é	o	 caso	do	 soro	

fisiológico	ou	do	hipoclorito	de	sódio);	

• O	interior	da	centrífuga	deve	ser	inspecionado	a	cada	utilização.	A	existência	de	

manchas	 ou	 sujidade	 ao	 nível	 do	 rotor	 revela	 mau	 uso	 técnico.	 Nestas	

circunstâncias	deve	proceder-se	a	uma	revisão	dos	protocolos	de	centrifugação	

e	desinfetar,	caso	seja	necessário;	

• Cabeças	 angulares	 só	 devem	 ser	 utilizadas	 na	 ultracentrifuga.	Noutro	 tipo	 de	

centrífuga	a	sua	utilização	pode	 levar	à	expulsão	de	fluidos,	mesmo	em	tubos	

devidamente	tapados,	devido	à	geometria	do	aparelho;	
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• Um	intervalo	de	pelo	menos	2	cm	deve	separar	o	nível	do	produto	da	superfície	

do	tubo	a	centrifugar,	exceto	quando	se	usa	a	ultracentrifuga;	

• Na	 centrifugação	 de	 microorganismos	 e	 material	 de	 risco	 III	 e	 IV	 estão	

recomendadas	medidas	adicionais,	nomeadamente:		

• A	centrifugação	deve	ser	feita	separadamente;	

• Os	tubos	ou	frascos	devem	ter	tampa	de	rosca	e	ser	etiquetados	de	acordo	com	

o	grupo	de	risco;	

• Devem	 ser	 utilizados	 copos	 com	 fecho	 hermético	 de	 segurança;	 Os	 copos	

devem	ser	carregados,	tapados	e	abertos	numa	CSB;		

• Colocar	 a	 centrífuga	 em	 CSB	 de	 Classe	 III	 evita	 a	 dispersão	 generalizada	 dos	

aerossóis	 emitidos.	 Contudo,	 uma	 boa	 técnica	 de	 centrifugação	 e	 tubos	

cuidadosamente	 tapados	 oferece	 proteção	 apropriada	 contra	 aerossóis	

infeciosos	e	partículas	dispersas.	

	

Em	caso	de	rutura	dos	tubos	durante	a	centrifugação:	

Todos	 os	 recipientes	 de	 centrífuga,	 fechados,	 devem	 ser	 carregados	 e	

descarregados	numa	câmara	de	segurança	biológica;	Retirar	os	copos	da	centrífuga;		

Abri-los,	para	identificação	e	confirmação	da	rotura;	

Caso	 ela	 exista,	 fechar	 imediatamente	 o	 copo	 em	 causa	 e	 autoclavá-lo.	 Este	

procedimento	 deve	 ser	 efetuado	 independentemente	 do	 tipo	 de	 material	

centrifugado.	

	

III.1.4.2.	Frigoríficos,	congeladores,	ultracongeladores	e	recipientes	com	
gelo	seco	

	

• Devem	 ser	 inspecionados,	 limpos,	 desinfetados	 e	 descongelados	

periodicamente;	

• Durante	 a	 limpeza,	 deve	 utilizar-se	 uma	 proteção	 facial	 e	 luvas	 de	 borracha	

resistentes.	Depois	da	 limpeza,	devem	desinfetar-se	as	superfícies	 internas	da	

câmara;		

• Todos	os	recipientes	conservados	em	frigoríficos	ou	congeladores	devem	estar	

claramente	etiquetados;		
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• Materiais	 antigos	 ou	 sem	 identificação	 devem	 ser	 descontaminados	 em	

autoclave	e	eliminados;		

• Deve	manter-se	um	inventário	do	conteúdo	do	frigorífico/congelador.	

	

III.1.4.3.	Fontes	de	calor	
	

• As	fontes	de	calor	(por	exemplo	os	bicos	de	Bunsen)	não	devem	ser	usadas	na	

proximidade	 de	 substâncias	 inflamáveis	 e	 não	 se	 devem	manter	 acesas	 sem	

vigilância;	

• As	placas	 elétricas	de	 aquecimento,	 o	banho-maria	 e	outros	 instrumentos	de	

aquecimento	devem	incluir	um	dispositivo	que	os	desligue	automaticamente.	

	

III.1.4.3.	Lâmpadas	de	Ultravioleta		
	

• Em	 determinadas	 condições	 (de	 intensidade	 e	 de	 tempo	 de	 exposição)	 as	

radiações	 UV	 podem	 inativar	 agentes	 biológicos,	 sendo	 sobretudo	 eficazes	

contra	 as	 formas	 vegetativas.	Os	UV	não	 são	um	agente	 esterilizante,	 exceto	

em	determinadas	circunstâncias,	sendo	usados,	principalmente,	para	reduzir	o	

número	de	microrganismos	das	superfícies	e	do	ar.		

• No	 entanto,	 existem	 cuidados	 que	 devem	 ser	 cumpridos,	 nomeadamente	

reforçar	o	cuidado	com	os	olhos	e	a	pele,	que	não	devem	ser	expostos	à	luz	UV	

direta	ou	ao	seu	forte	reflexo;		

• O	 efeito	 da	 sobre-exposição	 é	 determinado	 por	 fatores	 como	 dose,	

comprimento	 de	 onda,	 parte	 do	 corpo	 exposta	 ou	 sensibilidade	 individual,	

neste	 sentido	 a	 sobre-exposição	 dos	 olhos	 resulta	 numa	 inflamação	 dolorosa	

da	 conjuntiva,	 córnea	 e	 íris.	 O	 principal	 sintoma,	 que	 se	 desenvolve	 num	

período	 de	 3	 a	 9	 horas,	 é	 a	 sensação	 de	 corpo	 estranho.	 Os	 sintomas	

desaparecem	no	prazo	de	dois	dias;		

• A	 exposição	 moderada	 provoca	 eritema	 cerca	 de	 1	 a	 8	 horas	 depois	 da	

exposição.	
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III.1.4.4.	Microondas	
	

• Nunca	aquecer	líquidos	em	frascos	rolhados;	

• Não	utilizar	metais	dentro	do	aparelho;	

• Usar	plástico	adequado	para	microondas;	

• Utilizador	 não	 deve	 permanecer	 em	 frente	 da	 porta	 de	 vidro	 enquanto	 o	

aparelho	está	a	funcionar,	pois	existe	o	perigo	de	explosão;	

• O	utilizador	não	deve	abandonar	o	aparelho	em	funcionamento.	

	

III.1.4.5.	Contentor	de	azoto	líquido	
	

Para	 o	 bom	 funcionamento	 do	 equipamento	 as	 seguintes	 regras	 deverão	 ser	

respeitadas:		

• Os	 tubos	 a	 serem	 colocados	 em	 azoto	 líquido	 deverão	 ser	 específicos,	

criotubos;	

• Os	utilizadores	devem	usar	 luvas	próprias	e	viseira	que	proteja	a	cabeça	e	o	

pescoço;	

• O	 nível	 de	 azoto	 deve	 ser	 verificado	 periodicamente	 e	 reposto	 quando	

necessário.	

	

	

	

	

III.1.4.6.	Equipamento	elétrico	e	de	eletroforese	
	

• Os	cabos	elétricos	devem	ser	verificados	e	nunca	se	devem	utilizar	em	caso	de	

defeito;	

• Evitar	utilizar	o	equipamento	próximo	de	pontos	de	água;	

• Nunca	ligar	ou	desligar	o	aparelho	sem	antes	cortar	a	corrente;	

• Nunca	abrir	uma	tina	de	eletroforese	sem	antes	desligar	a	corrente	elétrica.	
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III.1.4.7.	Balanças	e	Microscópios		
	

• O	 microscópio	 deve	 ser	 apenas	 ligado	 pelos	 respetivos	 utilizadores	 quando	

estes	iniciam	a	atividade,	só	devendo	ser	desligado	no	final	da	mesma;	

• Nos	períodos	em	que	se	 interrompa	a	análise	microscópica,	deve	manter-se	a	

iluminação	do	microscópio	no	mínimo	e	a	objetiva	de	imersão	fora	do	contacto	

do	óleo	de	imersão;	

• Manter	 o	 microscópio	 em	 ótimas	 condições	 de	 observação	 (condensador	 e	

iluminações	 bem	 localizados),	 livre	 de	 poeiras,	 procedendo	 diariamente	 a	

operações	que	permitem	uma	boa	resolução	microscópica.	

	

III.1.4.8.	Câmara	de	segurança	biológica	
	

• A	câmara	só	deve	ser	utilizada	se	estiver	a	funcionar	corretamente;	

• O	 painel	 de	 vidro	 não	 deve	 ser	 aberto	 enquanto	 a	 camara	 estiver	 em	

funcionamento;	

• Evitar	 ter	 aparelhos	 em	 grandes	 quantidades	 dentro	 da	 camara	 para	 não	

bloquear	a	circulação	de	ar	no	espaço	fundo;	

• As	 grelhas	 de	 ar	 não	 devem	 ser	 obstruídas	 com	 papéis,	 pipetas	 ou	 outro	

material	 pois	 isso	 interrompe	 o	 fluxo	 do	 ar	 potenciando	 contaminação	 do	

material	e	exposição	do	operador;	

• Todas	as	operações	devem	ser	realizadas	no	centro	ou	na	parte	de	trás	da	área	

de	trabalho	e	devem	ser	visíveis	através	do	painel;	

• O	manuseamento	dos	materiais	dentro	da	câmara	só	deve	começar	1	minuto	

depois	de	 introduzir	as	mãos	e	os	braços	na	câmara,	para	que	o	ambiente	no	

interior	se	estabilize	e	o	fluxo	de	ar	“	varra	“	a	superfície	das	mãos	e	dos	braços	

do	operador;	

• A	câmara	deve	ser	ligada,	pelo	menos	5	minutos	antes	do	início	das	atividades,	

e	 permanecer	 ligada	 5	 minutos	 após	 o	 termo	 das	 mesmas,	 para	 que	 o	 ar	

contaminado	seja	expelido	do	ambiente	interior	da	câmara.	
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III.1.4.9.	Pipetas	e	meios	de	pipetar	
	

• Deve	utilizar-se	sempre	um	meio	de	pipetar.	Pipetar	com	a	boca	é	totalmente	

proibido;		

• Todas	 as	 pipetas	 devem	 ter	 um	 tampão	 de	 algodão	 para	 reduzir	 a	

contaminação	dos	dispositivos	para	pipetar;		

• Nunca	se	deve	soprar	com	a	pipeta	num	líquido	contendo	agentes	infeciosos;		

• Não	 misturar	 materiais	 infeciosos,	 aspirando	 e	 soprando	 alternadamente	

através	de	uma	pipeta;		

• Não	soprar	na	pipeta	para	expelir	os	líquidos;		

• Deve	dar-se	preferência	a	pipetas	graduadas	que	não	necessitam	de	expulsar	as	

últimas	gotas;		

• As	 pipetas	 contaminadas	 devem	 ser	 imersas	 num	 desinfetante	 apropriado	

contido	 num	 recipiente	 inquebrável.	 Devem	 ficar	 no	 desinfetante	 durante	 o	

tempo	que	for	indicado	antes	de	serem	eliminadas;		

• Um	recipiente	para	as	pipetas	a	eliminar	deve	ser	colocado	no	interior	e	não	no	

exterior	da	câmara	de	segurança	biológica;		

• Não	se	devem	utilizar	seringas	com	agulha	hipodérmica	para	pipetar.		

• Devem	utilizar-se	dispositivos	para	abrir	 frascos	com	cápsula	que	permitem	a	

utilização	de	pipetas	e	evitam	a	utilização	de	seringas	e	agulhas	hipodérmicas;		

• Para	 evitar	 a	 dispersão	de	material	 infecioso	 caído	de	 uma	pipeta,	 a	 área	 de	

trabalho	 deve	 ser	 coberta	 com	 um	material	 absorvente	 que	 depois	 deve	 ser	

eliminado	como	resíduo	infecioso.	

III.1.5.	Descontaminação		
	

A	esterilização	pelo	calor,	em	autoclave,	é	o	método	preferencial	para	todos	os	

processos	 de	 descontaminação.	 O	 material	 a	 descontaminar	 e	 eliminar	 deve	 ser	

colocado	num	recipiente	(ex.:	sacos	de	plástico	para	autoclaves)	com	cores	codificadas,	

segundo	se	destinem	a	autoclaves	e/ou	incineradores.	Outros	métodos	só	podem	ser	

considerados	se	removerem	e/ou	matarem	os	microrganismos.		
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III.1.5.1.	Normas	de	manuseamento	e	eliminação	de	resíduos	e	materiais	
contaminados		

	

Deve	 adotar-se	 um	 sistema	 de	 identificação	 e	 separação	 de	 materiais	 e	

recipientes	 infeciosos.	 Devem	 seguir-se	 os	 regulamentos	 nacionais	 e	 internacionais,	

tendo	em	conta	as	seguintes	categorias:		

• Resíduos	 não-contaminados	 (não-infeciosos)	 que	 podem	 ser	 reutilizados,	

reciclados	ou	eliminados	como	resíduos	domésticos	ordinários;	

• Material	cortante	contaminado	(infecioso)	–	agulhas	hipodérmicas,	escalpelos,	

facas	e	vidro	partido;	este	material	deve	sempre	ser	arrumado	em	recipientes	

antiperfurantes,	munidos	de	tampas,	e	tratado	como	material	infecioso;	

• Material	contaminado	para	descontaminação	em	autoclave,	lavagem	posterior	

e	reutilização	ou	reciclagem;	

• Material	contaminado	para	descontaminação	em	autoclave	e	eliminação;	

• Material	contaminado	para	incineração	direta.	

	

III.	1.5.2.	Material	cortante		
	

As	agulhas	hipodérmicas,	uma	vez	utilizadas,	não	devem	ser	reintroduzidas	nos	

seus	invólucros,	partidas	ou	retiradas	das	seringas	descartáveis.	Todo	o	conjunto	deve	

ser	posto	num	 recipiente	para	descartáveis.	As	 seringas	descartáveis,	 quer	utilizadas	

com	 ou	 sem	 agulhas,	 devem	 ser	 colocadas	 em	 recipientes	 para	 descartáveis	 e	

incineradas,	após	descontaminação	em	autoclave,	se	necessário.		

Os	recipientes	para	agulhas	descartáveis	devem	ser	resistentes/antiperfurantes	

e	 não	 devem	 ser	 totalmente	 cheios;	 quando	 estiverem	 quase	 cheios	 (3/4	 da	 sua	

capacidade)	devem	ser	postos	em	contentores	para	resíduos	infeciosos	e	incinerados,	

após	 descontaminação	 em	 autoclave,	 se	 as	 práticas	 do	 laboratório	 o	 exigirem.	 Os	

recipientes	para	agulhas	descartáveis	não	devem	ser	deitados	em	aterros.	

	

III.1.5.3.Material	contaminado	(potencialmente	infecioso)	para	
descontaminação	em	autoclave	e	utilização	ulterior	
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Este	material	deverá	ser	descontaminado	em	autoclave.		

Não	procurar	fazer	qualquer	pré-lavagem	a	este	material.	Qualquer	limpeza	ou	

reparação	só	pode	ser	feita	após	descontaminação	em	autoclave	ou	desinfeção.	

	

III.1.5.4.	Material	contaminado	(potencialmente	infecioso)	para	
eliminação	

	

Com	 exceção	 das	 agulhas,	 já	 atrás	 abordadas,	 todo	 o	 material	 contaminado	

(potencialmente	 infecioso)	 deve	 ser	 descontaminado	 em	 autoclave,	 em	 recipientes	

impermeáveis,	por	exemplo	sacos	de	plástico	para	autoclaves	com	cores	codificadas,	

antes	 de	 ser	 eliminado.	 Após	 a	 descontaminação,	 o	material	 deve	 ser	 colocado	 em	

recipientes	de	transporte	para	ser	 levado	para	o	 incinerador.	O	material	proveniente	

de	 atividades	 ligadas	 a	 cuidados	 de	 saúde	 não	 deve	 ser	 deitado	 fora	 em	 aterros,	

mesmo	que	 já	 tenha	 sido	descontaminado.	 Se	o	 laboratório	possuir	 um	 incinerador,	

pode	omitir-se	a	descontaminação	em	autoclave,	colocando	os	resíduos	contaminados	

em	 recipientes	 específicos	 (com	 cores	 codificadas)	 e	 levando-os	 diretamente	 para	 o	

incinerador.	Os	recipientes	de	transporte	reutilizáveis	têm	de	ser	 impermeáveis	e	ter	

tampas	 herméticas.	 Devem	 ser	 desinfetados	 e	 limpos,	 antes	 de	 serem	 enviados	 de	

volta	ao	laboratório.		

Em	 todos	 os	 postos	 de	 trabalho	 devem	 ser	 colocados	 recipientes	 para	

descartáveis	 (baldes	 ou	 vasos)	 de	 preferência	 inquebráveis	 (ex.	 plástico).	Quando	 se	

utilizam	 desinfetantes	 o	 material	 deve	 permanecer	 em	 contacto	 íntimo	 com	 o	

desinfetante	 (não	 protegido	 por	 bolhas	 de	 ar)	 o	 tempo	 apropriado,	 segundo	 o	

desinfetante	utilizado.	Os	recipientes	para	descartáveis	devem	ser	descontaminados	e	

lavados,	antes	de	serem	reutilizados.		

A	incineração	de	material	contaminado	deve	ser	aprovada	pelas	autoridades	de	

saúde	 pública	 e	 ambiental,	 bem	 como	 pelo	 responsável	 da	 segurança	 biológica	 no	

laboratório.	
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III.1.6.	Vigilância	médica	
	

A	 entidade	 empregadora,	 através	 do	 responsável	 pela	 biossegurança	 do	

laboratório,	tem	de	assegurar	uma	vigilância	apropriada	da	saúde	dos	trabalhadores	e	

ou	utilizadores	do	laboratório.	

O	objetivo	deste	protocolo	é	controlar	o	aparecimento	de	doenças	no	local	de	

trabalho.	Neste	sentido	é	necessário	um	controlo	de	saúde	antes	de	assumir	as	suas	

funções.	 Deve	 registar-se	 a	 história	 médica	 da	 pessoa	 e	 efetuar-se	 uma	 avaliação	

centrada	na	saúde	ocupacional.		

A	administração	do	laboratório	deve	manter	registo	de	doenças	e	ausências.	E	

identificar	possíveis	elementos	mais	suscetíveis,	por	exemplo,	o	pessoal	 feminino	em	

idade	 fértil	 deve	 ser	 avisado	 dos	 riscos	 para	 o	 feto	 inerentes	 à	 sua	 exposição	 a	

determinados	 microrganismos	 (vírus	 da	 rubéola).	 As	 medidas	 exatas	 a	 tomar	 para	

proteger	o	feto	variam,	segundo	os	microrganismos	a	que	a	mãe	esteja	exposta.	

	

III.1.7.	Formação	
	

Os	Diretores	dos	laboratórios,	unidades	e	serviços	de	apoio	deverão	favorecer	a	

formação	e	atualização	contínua	do	seu	pessoal	em	matéria	de	biossegurança,	higiene	

e	segurança	no	trabalho.		
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III.2.	Laboratório	de	Microbiologia	
	

O	laboratório	de	microbiologia	está	localizado	no	2.º	piso	do	edifício	da	Escola	

de	Ciências	Agrárias	e	Veterinárias	da	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro.		

Nele	 são	 desenvolvidas	 atividades	 letivas,	 projetos	 de	 investigação	 e	 analises	

clínicas	provenientes	de	amostras	do	hospital	veterinário.		

Neste	 laboratório	 estão	 presentes	 zonas	 distintas	 provido	 de	 equipamento	

específico	 para	 a	 realização	de	diferentes	 técnicas,	 estando	neles	 incluídas	 uma	 sala	

destinada	à	preparação	de	meios	de	cultura	e	uma	sala	para	a	lavagem	do	material.	

Este	laboratório	dispõe	ainda	de	salas	para	armazenamento,	uma	sala	de	aula,	

onde	são	realizadas	as	atividades	letivas,	e	uma	sala	de	depósito	de	resíduos.	

Para	 além	 destas,	 existe	 ainda	 a	 sala	 do	 Vitek,	 equipamento	 usado	 para	

identificação	 de	 agentes	 microbianos	 e	 a	 realização	 de	 testes	 de	 sensibilidade	 aos	

antibióticos.	 Apenas	 podem	 circular	 nesta	 sala	 pessoas	 devidamente	 autorizadas	 e	

com	formação	para	a	manipulação	deste	equipamento.		

Em	cada	sala	deste	laboratório	está	presente	um	lavatório	para	que	o	operador	

consiga	facilmente	higienizar	as	mãos	entre	a	manipulação	das	diferentes	amostras.		

Todos	 os	 aparelhos	 devem	 possuir	 de	 forma	 acessível	 e	 identificada	 as	

instruções	de	utilização	de	todos	os	equipamentos	e	o	modo	de	operar.	

	

III.2.1.	Manipulação	de	amostras	biológicas	
	

Na	 manipulação	 de	 produtos	 biológicos	 devemos	 seguir	 sempre	 os	

procedimentos	 gerais	 já	 referidos,	 entre	 os	 quais	 usar	 luvas,	 evitar	 tocar	 na	 face,	

respeitar	as	normas	de	 transporte	de	amostras	 referidas	no	ponto	 I.6	deste	manual,	

manipular	as	amostras	em	segurança	tal	como	foi	descrito	no	ponto	II.7.	deste	manual.		

No	entanto,	neste	 laboratório	para	além	dos	princípios	gerais	 já	descritos	são	

manipuladas	 amostras	 com	 características	 específicas	 que	 deverão	 ser	 manipuladas	

seguindo	 as	 normas	 estipuladas	 pelo	 responsável	 de	 biossegurança	 e	 diretor	 do	

laboratório.		
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III.2.1.1	Abertura	de	ampolas	que	contenham	material	infecioso	liofilizado	
	

	O	 material	 no	 interior	 da	 ampola	 de	 material	 liofilizado	 encontra-se	 a	 uma	

pressão	inferior	à	do	meio	envolvente,	pelo	que	a	entrada	súbita	de	ar	pode	dispersar	

uma	parte	do	 conteúdo	na	 atmosfera.	As	 ampolas	 devem	 ser	 sempre	 abertas	 numa	

CSB.		

O	processo	recomendado	é:		

1. Desinfetar	a	superfície	exterior	da	ampola;		

2. Fazer	um	 traço	no	 tubo	 com	uma	 lima	mais	 ao	menos	a	meio	do	 tampão	de	

algodão	ou	celulose,	se	este	existir;		

3. Segurar	 a	 ampola	 com	 algodão	 embebido	 em	 álcool	 para	 proteger	 as	 mãos	

antes	de	a	partir	no	risco	da	lima	e	no	interior	da	CSB;		

4. Retirar	 delicadamente	 a	 parte	 superior	 da	 ampola	 e	 tratá-la	 como	 material	

contaminado;		

5. Se	 o	 tampão	 de	 algodão	 ainda	 estiver	 por	 cima	 do	 conteúdo	 da	 ampola,	

removê-lo	com	pinças	esterilizadas;		

6. Juntar	líquido	para	formar	a	suspensão	tendo	o	cuidado	de	o	fazer	lentamente	

para	evitar	a	formação	de	espuma.		

	

III.2.1.2	Armazenamento	de	ampolas	que	contenham	material	infecioso		
	

As	 ampolas	 com	material	 infecioso	 nunca	 devem	 ser	 mergulhadas	 em	 azoto	

líquido,	 pois	 pode	 haver	 o	 risco	 de	 rotura	 ou	 explosão	 à	 saída.	 Sendo	 necessárias	

temperaturas	muito	 baixas,	 as	 ampolas	 devem	 ser	 conservadas	 unicamente	 na	 fase	

gasosa	 acima	 do	 azoto	 líquido.	 Também	 se	 pode	 armazenar	 material	 infecioso	 em	

rióstato	ou	neve	carbónica.		

Os	operadores	deve	usar	proteção	para	os	olhos	e	mãos	quando	retira	ampolas	

assim	armazenadas.	A	superfície	externa	das	ampolas	deve	ser	desinfetada	quando	são	

retiradas	do	local	de	armazenamento.		
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III.2.1.3.	Abertura	de	tubos	com	amostras	biológicas		
	

Os	tubos	de	amostras	devem	ser	abertos	numa	CSB	para	evitar	projeções	sendo	

que	 uso	 de	 luvas	 é	 obrigatório	 para	 a	 execução	 desta	 tarefa.	 O	 material	 deve	 ser	

manipulado	nas	condições	do	Nível	de	Segurança	2,	de	preferência	em	CSB.	

Os	produtos	devem	ser	manipulados	evitando	a	produção	de	aerossóis	e	risco	

de	cortes	no	operador;		

Todo	 o	 material	 e	 resíduos	 resultantes	 devem	 ser	 recolhidos	 para	

descontaminação,	 incluindo	 luvas,	 batas	 e	 aventais	 descartáveis	 aconselhando-se	 a	

autoclavagem	sempre	que	possível.	Os	resíduos	líquidos	infeciosos	devem	ser	tratados	

com	hipoclorito	de	sódio	com	cloro	ativo	a	20g/l	 (2%)	(concentração	final)	durante	1	

hora;		

Os	 instrumentos	 que	 não	 podem	 ser	 descontaminados	 por	 autoclavagem,	

assim	como	as	CSB	e	outras	superfícies,	são	 limpos	molhando-os	repetidamente	com	

hipoclorito	 de	 sódio	 contendo	 cloro	 ativo	 a	 20g/l	 (2%)	 durante	 1	 hora.	 É	 necessária	

uma	lavagem	correta	para	remover	o	hipoclorito	de	sódio	residual.	

	

III.2.2	Equipamento	Laboratorial	
	

III.2.2.1.	Equipamento	elétrico	e	de	eletroforese	
	

• Os	cabos	elétricos	devem	ser	verificados	e	nunca	se	devem	utilizar	em	caso	de	

defeito;	

• Evitar	utilizar	o	equipamento	próximo	de	pontos	de	água;	

• Nunca	ligar	ou	desligar	o	aparelho	sem	antes	cortar	a	corrente;	

• Nunca	abrir	uma	tina	de	electroforese	sem	antes	desligar	a	corrente	elétrica.	

	

III.2.2.2.	Balanças	e	Microscópios		
	

Normas	gerais	de	utilização:		
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• O	 microscópio	 deve	 ser	 apenas	 ligado	 pelos	 respetivos	 utilizadores	 quando	

estes	 iniciam	 a	 atividade,	 só	 devendo	 ser	 desligado	 no	 final	 da	 mesma.	 Nos	

períodos	 em	 que	 se	 interrompa	 a	 análise	 microscópica,	 deve	 manter-se	 a	

iluminação	do	microscópio	no	mínimo	e	a	objetiva	de	imersão	fora	do	contacto	

do	óleo	de	imersão;		

• Manter	 o	 microscópio	 em	 ótimas	 condições	 de	 observação	 (condensador	 e	

iluminações	 bem	 localizados)	 e	 livre	 de	 poeiras,	 procedendo	 diariamente	 a	

operações	que	permitem	a	manutenção	destas	condições.	

	

III.2.3.	Gestão	de	resíduos	
	

O	 procedimento	 de	 gestão	 de	 resíduos	 já	 foi	 descrito	 anteriormente	 neste	

manual,	no	ponto	I.9.	

Neste	laboratório	existem	vários	contentores:		

• Contentor	forrado	com	saco	plástico	preto	(resíduos	do	grupo	I	e	I);		

• Contentor	forrado	com	saco	plástico	vermelho	(resíduos	do	grupo	IV);		

• Contentor	 imperfurável	 para	 material	 contaminado	 cortante	 e	 perfurante	

(exceto	vidros);	

• Contentor	 imperfurável	 para	 vidros	 não	 contaminados	 (partidos	 ou	 não	

recuperáveis)	e	identificados	como	tal;		

• Contentor	 de	 autoclavagem	 para	 vidros	 contaminados	 (descartáveis	 ou	

partidos);		

• Contentor	apropriado	para	resíduos	líquidos	com	risco	químico	(identificado	o	

seu	conteúdo);		

• Recipiente	 de	 plástico	 com	 solução	 adequada	 para	 descontaminação	 de	

líquidos;	

• Os	 sacos	dos	 resíduos	do	grupo	 IV	 (contentores	 saco	vermelho)	 são	 fechados	

pelos	 técnicos	 e	 são	 removidos	 diariamente.	 Os	 recipientes	 com	material	 de	

vidro,	de	plástico	ou	metálico	serão	levados	pelo	pessoal	auxiliar	para	a	sala	de	

lavagem,	 onde	 este	 material	 é	 lavado	 se	 for	 possível	 de	 reutilizar,	 ou	

descartado	 em	 sacos	 de	 plástico	 preto	 e	 conduzidos	 para	 contentores	 pelo	

pessoal	da	empresa	especializada.		
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III.3.	Laboratório	de	Parasitologia	
	

Neste	laboratório	são	manipulados	agentes	biológicos	do	grupo	I	e	II.		

Todas	 as	 pessoas	 que	 trabalhem	 de	 forma	 permanente	 ou	 temporária	 no	

Laboratório	de	Parasitologia	devem:	

• Conhecer	as	normas	de	trabalho	relacionadas	com	agentes	biológicos;	

• Conhecer	os	perigos	e	os	riscos	biológicos,	mas	também	químicos	gerais;	

• Participar	 em	processos	de	 formação	periódica,	 sobre	os	 riscos	 associados	 às	

tarefas	desenvolvidas.	Sempre	que	necessário	poderão	ser	realizadas	algumas	

ações	 de	 formação	 suplementares	 aquando	 da	 aquisição	 de	 novos	

equipamentos,	alteração	de	normas	e	procedimentos,	ou	outros;	

• Possuir	 competências	 relativas	 a	 precauções	 e	 procedimentos	 de	

biossegurança;	

• Ter	acesso	aos	manuais	de	segurança	disponíveis;	

• Usar	sempre	vestuário	e	equipamento	de	proteção	adequado;	

• Participar	na	implementação	sistemática	das	normas	de	biossegurança;	

• Comunicar	incidentes	e	acidentes,	no	cumprimento	da	legislação	vigente;	

• Manter	o	 laboratório	 limpo	e	arrumado,	evitando	a	 acumulação	de	materiais	

ou	equipamentos	que	não	estão	a	ser	utilizados;	

• Manter	a	porta	do	laboratório	sempre	fechada	e	controlar	o	acesso.		

	

Na	intervenção	preventiva	ou	corretiva	devem	ser	adotados	princípios	gerais	de	

redução	 da	 exposição	 aos	 fatores	 de	 risco	 biológico	 e	 químico.	No	 geral,	 devem	 ser	

consideradas	medidas	de	proteção	coletiva	e	individual:	

• Registar	 o	 material	 e	 os	 agentes	 biológicos	 processados	 e	 adotar	 medidas	

seguras	para	a	sua	receção,	manipulação	e	transporte,	já	descrito	no	ponto	I.9.	

deste	manual;	

• Utilizar	 meios	 seguros	 para	 a	 recolha,	 armazenamento	 e	 evacuação	 de	

resíduos,	 após	 tratamento	 adequado,	 incluindo	 recipientes	 seguros	 e	

devidamente	identificados	de	acordo	com	a	classe	dos	resíduos	em	causa;	
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• Estabelecer	 planos	 de	 emergência	 para	 fazer	 face	 à	 libertação	 acidental	 de	

agentes	biológicos.	

III.3.	1.	Armazenamento,	manipulação	e	transporte	de	amostras	ou	
materiais	
	

O	 armazenamento,	 a	 manipulação	 e	 o	 transporte	 de	 amostras	 de	 laboratório	 não	

realizado	corretamente	representam	um	risco	de	infeção	para	o	pessoal	implicado.	Na	

manipulação	de	amostras	devem	ser	sempre	utilizadas	luvas	descartáveis,	seguindo	as	

orientações	descritas	no	ponto	III.1.2.	deste	manual.	

	

III.3.1.1	Armazenamento	de	produtos	químicos		
	

Na	área	de	trabalho	do	laboratório	só	devem	ser	armazenadas	as	quantidades	

de	produtos	químicos	necessárias	para	uso	diário.	Os	stocks	devem	ser	armazenados	

em	salas	ou	edifícios	especialmente	destinados	para	tal	fim.		

Os	produtos	químicos	não	devem	ser	armazenados	em	ordem	alfabética.	

	

III.3.1.2	Incompatibilidades	químicas		
	

Para	evitar	incêndios	ou	explosões,	as	substâncias	mencionadas	na	Coluna	A	da	

Tabela	 4	 devem	 ser	 armazenadas	 e	 manipuladas	 de	 maneira	 a	 não	 entrarem	 em	

contacto	com	as	substâncias	da	Coluna	B.	

	

Tabela	12.	Incompatibilidades	químicas	
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III.3.1.3.	Recipientes	de	amostras		
	

Os	recipientes	de	amostras	devem	ser:		

• 	De	vidro	ou	de	preferência	em	plástico;	

• Resistentes	e	estanques	uma	vez	a	tampa	ou	rolha	corretamente	colocada;	

• Corretamente	etiquetados	para	facilitar	a	identificação;	

• O	exterior	dos	recipientes	não	deve	ter	vestígios	do	material.	

	

Sempre	 que	 possível,	 os	 utensílios	 de	 vidro	 devem	 ser	 substituídos	 por	

utensílios	em	plástico.		

§ As	pipetas	de	vidro	devem	ser	substituídas	por	pipetas	Pasteur	de	plástico;	

§ Limitar	 ao	 mínimo	 o	 uso	 de	 seringas	 e	 agulhas	 (por	 exemplo,	 dispondo	 de	

dispositivos	simples	para	abrir	frascos	com	cápsulas	de	forma	a	utilizar	pipetas	

em	vez	de	seringas	e	agulhas)	;	

§ Utilizar	 dispositivos	 de	 segurança	 especiais	 quando	 as	 seringas	 e	 agulhas	 são	

realmente	necessárias;	

§ As	agulhas	nunca	devem	ser	reinseridas	nos	seus	invólucros;	

§ Os	 artigos	 descartáveis	 devem	 ser	 colocados	 em	 recipientes	 especiais	

imperfuráveis,	providos	de	tampa.	

	

III.3.2.	Manipulação	de	amostras	
	

III.3.2.1	Separação	de	soro	
	

As	 projeções	 e	 aerossóis	 só	 podem	 ser	 evitados	 ou	 minimizados	 com	 boas	

técnicas	de	 laboratório.	Este	trabalho	só	deve	ser	realizado	por	pessoal	devidamente	

formado:		

• Devem	utilizar-se	luvas	e	proteção	para	os	olhos	e	as	membranas	mucosas;	

• O	sangue	e	o	soro	devem	ser	pipetados	cuidadosamente	e	não	despejados	de	

um	recipiente	para	outro;	

• Pipetar	com	a	boca	é	proibido;	
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• Depois	 de	 utilizadas,	 as	 pipetas	 devem	 ser	 completamente	 submersas	 num	

desinfetante	apropriado.	Devem	permanecer	durante	o	tempo	que	for	indicado	

antes	de	serem	eliminadas	ou	lavadas	e	esterilizadas	para	nova	utilização;	

• Tubos	 de	 amostras	 contendo	 coágulos	 de	 sangue,	 etc.	 destinados	 a	 ser	

eliminados	devem	ser	tapados	com	as	suas	tampas	e	colocados	em	recipientes	

estanques	apropriados	para	esterilização	em	autoclave	e/ou	incineração;	

• Desinfetantes	 adequados	 devem	 estar	 disponíveis	 para	 limpar	 salpicos	 e	

derrames.	

	

III.3.2.2.	Esfregaços	para	microscopia	
	

A	fixação	e	a	coloração	de	amostras	de	sangue	e	fezes	para	microscopia	pode	

não	eliminar	todos	os	organismos	nos	esfregaços.	Estes	devem	ser	preferencialmente	

manipulados	 com	 pinças,	 guardados	 corretamente	 e	 desinfetados	 antes	 de	 serem	

eliminados.	

	

III.3.2.3.	Aparelhos	para	banho-maria		
	

Com	 a	 utilização	 deste	 equipamento	 existe	 o	 risco	 de	 proliferação	 de	

microrganismos,	pelo	que	devem	ser	limpos	e	desinfetados	regularmente.		

A	azida	de	sódio	forma	compostos	explosivos	com	certos	metais,	pelo	que	não	

deve	ser	utilizada	para	evitar	a	proliferação	de	microrganismos.	

III.3.3.	Gestão	de	resíduos	
	

O	 local	 destinado	 ao	 armazenamento	 dos	 resíduos	 no	 Laboratório	 de	

Parasitologia	 fica	 situado	 dentro	 da	 unidade,	 afastado	 dos	 locais	 de	 produção	 e	 em	

zona	 de	 fácil	 acesso	 ao	 exterior,	 de	 forma	 a	 permitir	 uma	 adequada	 receção	 dos	

mesmos.		

Este	 local	 encontra-se	 devidamente	 sinalizado,	 sendo	 o	 seu	 acesso	 apenas	

permitido	ao	pessoal	responsável	pela	gestão	dos	resíduos.		

Possui	 teto,	 paredes	 e	 pavimento	 de	 material	 impermeável,	 liso,	 facilmente	

lavável	e	desinfetável.		
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III.4.	Laboratório	de	Histologia	e	Anatomia	Patológica	
	

O	 Laboratório	 de	 Histologia	 e	 Anatomia	 Patológica	 (LHAP),	 afeto	 ao	

Departamento	 de	 Ciências	 Veterinárias	 da	 Escola	 de	 Ciências	 Agronómicas	 e	

Veterinárias	 da	 UTAD,	 realiza	 análises	 no	 âmbito	 da	 Histologia	 Animal	 e	 Anatomia	

Patológica,	de	amostras	com	risco	biológico	2.		

Para	 além	 das	 análises	 inerentes	 à	 especialidade	 de	 Anatomia	 Patológica	

Veterinária,	 também	 serve	 diversas	 unidades	 curriculares	 e	 ainda	 presta	 apoio	 à	

investigação,	 sobretudo	 nos	 domínios	 da	 ciência	 animal	 e	 veterinária	 e	 ciências	 da	

saúde.		

As	 características	 deste	 tipo	 de	 serviço	 obrigam	 ao	 respeito	 de	 normas	 de	

segurança	e	higiene	no	trabalho	incluindo	as	relativas	à	biossegurança.	

 
III.4.1.	Espaço	Físico	
 

O	 LHAP	 localiza-se	 no	 Edifício	 de	 Complexos	 de	 Laboratoriais	 do	 Campus	 da	

UTAD,	 Bloco	 1,	 piso	 0,	 e	 ocupa	 uma	 área	 com	 um	 total	 aproximado	 de	 140	 m2,	

constituída	pelo	Laboratório	Principal,	formado	pela	sala	C011,	com	cerca	de	70	m2	e	

sala	 anexa	 com	 40	 m2	 (C012),	 (dimensões	 aproximadas).	 Na	 proximidade	 do	

laboratório	principal,	existe	a	Sala	de	Apoio,	C015,	com	cerca	de	30	m2.		

Na	sala	C011	localiza-se	a	área	de	receção	de	amostras	e	emissão	de	resultados	

e	 as	 áreas	 para	 microtomia,	 coloração,	 histoquímica	 e	 imuno-histoquímica	 e	

montagem	das	 preparações	 histológicas	 e	 citológicas.	 No	 espaço	 C012	 existe	 a	 área	

dedicada	 ao	 exame	 macroscópico	 das	 amostras,	 processamento	 e	 inclusão	 em	

parafina,	preparação	de	amostras	citológicas	e	de	exames	peri-operatórios,	lavagem	e	

secagem	de	material	e	armazenamento	temporário	de	resíduos.		

A	sala	C015	é	destinada	ao	exame	microscópico	das	preparações	e	aos	arquivos	

dos	blocos	de	parafina,	das	preparações	histológicas	definitivas	e	das	 requisições	de	

análise	e	resultados.	

 
III.4.2.	Princípios	gerais	
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Os	 funcionários	 e	 colaboradores	 permanentes	 do	 LHAP	 devem	 possuir	

formação	 adequada	 em	 segurança	 laboratorial	 e	 estarem	 familiarizados	 com	 os	

procedimentos	e	normas	de	segurança	no	laboratório.		

Os	colaboradores	temporários	e	alunos,	devem	receber	formação	básica	sobre	

os	 procedimentos	 laboratoriais	 e	 respetivas	 normas	 de	 segurança	 e	 devem	 estar	

sempre	acompanhados	por	pessoa	qualificada.		

É	proibida	a	entrada	no	Laboratório	Geral	de	animais	vivos.	Os	procedimentos	

para	colheita	de	amostras	devem	ser	feitos	nas	instalações	do	Hospital	Veterinário	ou	

outro	local	apropriado.		

É	proibida	a	entrada	no	Laboratório	Geral	de	crianças.		

Os	 utilizadores	 das	 instalações	 do	 Laboratório	 Geral	 têm	 que	 estar	

devidamente	 apresentados	 e	 protegidos	 com	 equipamento	 de	 proteção	 pessoal	

adequado.		

É	proibida	a	utilização	do	Laboratório	Geral	para	outros	fins	que	não	a	execução	

dos	 procedimentos	 laboratoriais	 e	 ensino	 prático	 dos	 mesmos.	 Atividades	 como	

reuniões,	estudo	teórico,	ocupação	de	“tempos	mortos”,	etc.,	devem	ser	feitas	noutros	

espaços.		

Na	zona	de	entrada	do	laboratório,	em	local	bem	assinalado	e	acessível,	existe	

arquivo	com	registo	de	 todos	os	produtos	sob	a	 responsabilidade	do	LHAP.	 Junto	ao	

registo	 de	 reagentes	 existe	 ficha	 de	 verificação	 dos	 produtos	 que	 inclui	 a	 data	 (ou	

período),	em	que	ocorreu	a	verificação,	nome	e	assinatura	do	responsável	pela	mesma	

e	data	prevista	para	a	próxima	verificação		

Os	lavatórios	dedicados	à	lavagem	e	higienização	das	mãos	estão	equipado	com	

sabão	desinfetante,	solução	de	etanol	a	70%	e	toalhetes	de	papel.		

Os	materiais	 de	 proteção	 individual	 têm	que	 estar	 em	 locais	 apropriados,	 de	

fácil	 acesso	 e	 existir	 em	 quantidade	 e	 variedade	 necessária	 aos	 utilizadores	 do	

laboratório	e	não	devem	ser	usados	fora	das	instalações.		

Todos	os	equipamentos	e	instrumentos	devem	encontrar-se	em	bom	estado	de	

funcionamento	e	só	devem	ser	usados	de	acordo	com	a	sua	finalidade	e	nas	condições	

recomendadas	pelo	fabricante.		
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Em	 caso	 de	 avaria	 súbita	 de	 equipamento	 ou	 instrumento,	 este	 deve	 ser	

desligado	(se	aplicável),	e	ser	bem	sinalizada	a	sua	inoperabilidade.	A	avaria	deve	ser	

de	imediato	comunicada	ao	responsável	do	LHAP.		

	

III.4.3.	Equipamentos	de	proteção	
	

Para	 além	 dos	 equipamentos	 de	 proteção	 exigidos	 em	 todos	 os	 laboratórios	

(ponto	I.5.2	e	III.1.1.2	deste	manual)	o	LHAP	dispõem	de	luvas	de	borracha	espessa	e	

dois	 pares	 de	 luvas	 de	 malha	 de	 aço.	 Estão	 ainda	 disponíveis	 toucas	 descartáveis,	

aventais	e	batas	plásticas,	óculos	e	viseiras	de	proteção.		

Sempre	 que	 numa	 tarefa	 exista	 a	 forte	 possibilidade	 de	 haver	 dispersão	 de	

contaminante	químico	ou	biológico	(salpicos,	respingos,	 formação	de	aeróssois,	etc.),	

deve-se	 usar	 avental	 impermeável	 e	 óculos	 ou	 viseira	 de	 proteção,	

independentemente	do	uso	de	outros	equipamentos	de	proteção.		

	

III.4.4.	Circulação	de	amostras	
	

O	LHAP	recebe	amostras	biológicas	para	análises	no	âmbito	da	Histologia	Animal	

e	Anatomia	Patológica	e	que	incluem,	peças	operatórias,	biópsias,	citologias	amostras	

perioperatórias	(extemporâneas)	e	peças	de	necropsia.		

Os	 cadáveres	 para	 necropsia	 devem	 dar	 entrada	 no	 Hospital	 Veterinário	 da	

UTAD	e	a	necropsia	é	aí	efetuada,	de	acordo	com	regulamento	próprio.		

	 As	amostras	recebidas	no	LHAP	são	classificadas	em	duas	categorias,	de	acordo	

com	o	fim	a	que	se	destinam,	poderá	ser	de	exame	anatomopatológico,	 incluindo	as	

amostras	destinadas	a	ensino	ou	amostras	com	fim	exclusivo	de	investigação;		

No	 Laboratório	 Geral	 só	 podem	 dar	 entrada	 amostras	 que	 estejam	

devidamente	acondicionadas	como	em	recipientes	apropriados.	No	caso	de	amostras	

enviadas	 em	 natureza,	 não	 fixada	 em	 formol,	 ou	 agente	 químico	 de	 eficácia	

semelhante,	o	contentor	apropriado	deve	estar	contido	em	saco	vedante	e	individual.	

No	 caso	 das	 lâminas	 com	 amostras	 citológicas	 estas	 têm	 que	 estar	 secas	 e	 bem	

acondicionadas	 e	 isoladas	 em	 caixa	 transportadora	 apropriada,	 colocada	 em	 saco	

vedante;		
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Todas	 as	 amostras	 devem	 estar	 acompanhadas	 de	 ficha	 de	 requisição	 de	 exame	

(disponibilizada	pelo	LHAP),	ou	por	documento	contendo	informação	correspondente.		

Os	contentores	e	outros	recipientes	com	amostras	só	devem	ser	abertos	na	sala	C012.	

	

III.4.4.1.	Código	de	entrada	e	registo	de	entrada	das	amostras		
	

No	 ato	 de	 receção	 duma	 amostra	 é-lhe	 atribuído	 um	 código	 de	 entrada	 que	

inclui:		

a)	O	número	sequencial	de	entrada	da	amostra	no	laboratório;		

b)	O	ano	civil	da	entrada;		

No	 acto	de	 recepção,	 o	 código	de	 entrada	deve	 ser	 registado	no	 “Registo	de	

Entrada	de	Amostras”,	onde	deve	constar	para	cada	amostra:		

• O	código	de	entrada;		

• A	data	de	entrada	no	laboratório;		

• Espécie	e	raça	do	animal	e	dados	identificadores	como	nome	ou	número,	idade	

e	sexo;		

• Tipo	de	amostra	(peça	cirúrgica,	de	necropsia,	biópsia	ou	citologia);		

• Nome	do	responsável	pela	requisição	de	análise;		

• Rúbrica	do	elemento	do	LHAP	que	recebe	a	amostra;		

• No	caso	das	amostras	com	fim	exclusivo	de	investigação	podem	ser	omitidos	os	

dados	relativos	ao	animal,	desde	que	o	responsável	da	equipa	de	investigação	

se	 responsabilize	 que	 a	 amostra	 em	 causa	 não	 representa	 risco	 biológico	

acrescido.		

	
III.4.4.2.	Trajeto	das	amostras	no	Laboratório	Geral		

	

Para	 assegurar	 a	 menor	 contaminação	 dos	 espaços	 e	 a	 segurança	 dos	

funcionários	e	colaboradores	do	LHAP	e	a	qualidade	do	trabalho	prestado,	as	amostras	

devem	seguir	o	fluxograma	indicado	(as	salas	C011	e	C012	não	estão	representadas	em	

escala):	
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Figura	11	-	Fluxograma	das	amostras	no	LHAP.	

Para	 exame	 microscópico	 e	 arquivo	 só	 devem	 sair	 do	 Laboratório	 Geral	

amostras	conservadas	em	bloco	de	parafina	ou	polímero	de	 função	semelhante	e	as	

lâminas	em	preparação	definitiva	 (desidratadas	e	montadas	em	 lamela	com	meio	de	

montagem	resinoso).	

Partes	de	amostras,	 fixadas	em	agente	químico	ou	em	natureza,	destinadas	a	

procedimentos	 efectuados	 fora	 do	 Laboratório	 Geral,	 só	 devem	 sair	 se	 estiverem	

acondicionadas	 individualmente	 em	 recipiente	 de	 tampa	 vedante,	 contido	 em	 saco	

isolante.		

	

III.4.4.7.	Conservação	e	arquivo	das	amostras		
	

As	 reservas	 das	 amostras	 biológicas	 destinadas	 a	 exame	 anatomopatológico	

devem	ser	mantidas	por	um	período	mínimo	de	15	dias	após	a	emissão	do	 relatório	

diagnóstico,	após	o	qual	deverão	ser	eliminadas	no	menor	espaço	de	tempo	possível	

(ver	ponto	10.).		

Os	 blocos	 de	 parafina	 são	 armazenados	 e	 devidamente	 arquivados,	 por	 um	

período	mínimo	de	10	anos.		

As	lâminas	de	preparações	histológicas	e	citológicas	(em	preparação	definitiva),	

são	arquivadas	por	um	período	mínimo	de	10	anos	nos	casos	de	patologia	oncológica	e	

por	um	período	mínimo	de	cinco	anos	nas	outras	situações.		
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III.4.4.8	Armazenamento	e	preparação	de	produtos	químicos		
	

No	 Laboratório	 Geral	 existe	 um	 registo	 de	 todos	 os	 produtos	 sob	 a	 sua	

responsabilidade,	 que	 inclui	 a	 designação	 química	 e	 comercial,	 fórmula	 (se	 existir),	

quantidade,	marca	e	fornecedor,	data	de	entrada,	data	limite	da	validade	(se	existir)	e	

local	de	armazenamento.	Este	registo	tem	que	estar	bem	identificado	e	ser	acessível,	

de	fácil	consulta	e	atualizado.		

Junto	ao	registo	de	reagentes	existe	ficha	de	verificação	dos	produtos	que	inclui	

a	data	(ou	período),	em	que	ocorreu	a	verificação,	nome	e	assinatura	do	responsável	

pela	mesma	e	data	prevista	para	a	próxima	verificação		

Deve	 existir	 um	 arquivo	 com	 as	 fichas	 de	 segurança	 do	 produto	 (MSDS),	 dos	

reagentes	existentes	nas	instalações	do	LHAP.	Este	arquivo	tem	que	estar	actualizado,	

ser	de	fácil	consulta	e	em	local	acessível	e	bem	identificado.		

Nas	instalações	do	Laboratório	Geral	todos	os	reagentes	têm	que	ser	guardados	

nos	locais	identificados	para	esse	fim	e	mantendo	a	organização	e	arrumação	definida.		

Existem	três	armários	próprios	para	a	guarda	de	produtos	químicos,	dois	deles	

com	ventilação	dedicada	e	compartimentos	separados	para	ácidos,	bases	e	sais.		

Os	reagentes	e	seus	preparados	não	podem	ser	acumulados	nas	superfícies	de	

trabalho,	em	quantidade	e	tempo	superiores	aos	necessários	à	execução	da	tarefa	em	

causa		

As	superfícies	de	trabalho	das	câmaras	com	exaustão	(hottes),	não	devem	ser	

usadas	para	o	armazenamento	de	reagentes.		

Os	 produtos	 devem	 ser	mantidos	 nos	 recipientes	 originais	 e	mantendo	 a	 sua	

rotulação,	que	não	pode	ser	propositadamente	alterada	em	nenhuma	circunstância.		

Não	 escreva	 nos	 rótulos	 originais;	 caso	 seja	 necessário	 adicionar	 alguma	

informação,	esta	deve	ser	feita	em	colante	aplicado	na	superfície	não	abrangida	pelo	

rótulo,	ou	rótulos,	originais.		

Os	recipientes	originais	não	podem	ser	usados	para	guarda	de	outros	produtos.		

Deve	 evitar-se	 a	 preparação	 ou	 reconstituição	 de	 reagentes	 em	 quantidades	

superiores	ao	gasto	previsível	no	curto	ou	médio	prazo.		
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A	 preparação,	 ou	 reconstituição,	 de	 reagentes	 químicos	 deve	 ser	 feita	 nas	

hottes	e	usando	os	equipamentos	e	instrumentos	apropriados.		

Ao	preparar	um	reagente	respeite	a	ordem	indicada	nos	manuais	pela	qual	os	

vários	componentes	devem	ser	misturados.		

Durante	a	preparação	de	reagente,	evite	tocar	em	superfície	corporal	ou	roupa	

(cabelo,	 face,	 óculos,	 mangas,	 etc),	 sobretudo	 se	 não	 estiver	 protegida	 por	

equipamento	apropriado.		

Os	 reagentes	 preparados	 ou	 reconstituídos	 no	 laboratório	 têm	 que	 ser	

mantidos	em	 recipientes	 apropriados,	 fechados	 com	 rolha	 vedante	e	devem	exibir	 a	

designação	 do	 produto,	 incluindo	 a	 sua	 concentração	 e	 solvente	 usado,	 data	 da	

preparação	 ou	 reconstituição,	 data	 limite	 da	 validade	 (se	 existir),	 e	 a	 rubrica	 do	

executante	da	tarefa.		

Ultrapassado	 o	 prazo	 da	 validade,	 ou	 sempre	 que	 existirem	 sinais	 de	 alteração	 do	

produto,	este	deve	ser	devidamente	eliminado.		

No	 Laboratório	 Geral,	 os	 reagentes	 e	 preparados	 que	 necessitem	 de	 ser	

mantidos	refrigerados	ou	congelados	(até	-25	ºC),	devem	ser	guardados	no	frigorífico	e	

arca	 dedicados	 a	 este	 fim,	 devendo	 ser	 evitada	 a	 sua	 dispersão	 pelos	 vários	

equipamentos	de	frio.		

Devem	ser	eliminados	como	resíduos	perigosos	(Grupo	IV),	todos	os	recipientes	

contendo	produto	desconhecido.	

	

III.4.4.9.	Armazenamento	de	reagentes	biológicos		
	

O	 Laboratório	 Geral	 do	 LHAP	 é	 um	 laboratório	 de	 nível	 de	 biossegurança	 2,	

sendo	proibida	a	entrada	de	produtos	biológicos	que,	reconhecidamente,	ultrapassem	

este	nível.		

Existe	registo	dos	biorreagentes	existentes	nas	instalações	do	LHAP	e	que	inclui	

a	 sua	 designação,	 quantidade,	marca	 e	 fornecedor,	 data	 de	 entrada,	 data	 limite	 da	

validade	 e	 nome	 do	 responsável	 pela	 aquisição.	 No	 ficheiro	 próprio	 devem	 estar	 as	

MSDS	dos	produtos.		

Os	 biorreagentes	 devem	 ser	 guardados	 de	 acordo	 com	 as	 indicações	 do	

fabricante,	 no	 recipiente	 original	 isolado	 em	 saco	 vedante	 ou,	 caso	 haja	 divisão	 em	
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alíquotas,	em	recipientes	com	tampa,	vedante,	apropriados	para	o	produto,	modo	de	

conservação	 e	 volume,	 rotulados	 de	 modo	 a	 permitir	 a	 identificação	 do	 produto	 e	

isolados	em	sacos	ou	contentores	estanques.		

O	 saco	ou	contentor	externo	deve	 ter	 rótulo	com	a	 identificação	do	produto,	

fabricante,	data	de	receção	e	data	limite	da	validade.	No	caso	da	divisão	em	alíquotas	

do	 produto,	 também	 deve	 indicar	 o	 volume	 existente	 em	 cada	 unidade	 a	 data	 e	

responsável	 pela	 tarefa	 e	 no	 caso	 dos	 preparados	 a	 indicação	 da	 concentração	 do	

reagente	e	o	solvente	usado.		

No	 Laboratório	 Geral,	 os	 reagentes	 e	 preparados	 que	 necessitem	 de	 ser	

mantidos	refrigerados	ou	congelados	(até	-25	ºC),	devem	ser	guardados	no	frigorífico	e	

arca	 dedicados	 a	 este	 fim,	 devendo	 ser	 evitada	 a	 sua	 dispersão	 pelos	 vários	

equipamentos	de	frio.		

Deve	 ser	 promovida	 a	 conservação	 dos	 reagentes	 biológicos	 nas	 formas	 que	

asseguram	 o	 menor	 risco	 de	 contaminação	 e	 a	 menor	 taxa	 de	 inativação	 e	 maior	

longevidade	dos	mesmos,	 como	a	 divisão	 em	alíquotas	 conservadas	 a	 -80	 ºC	ou	 em	

azoto	líquido	ou	a	liofilização.		

Os	reagentes	biológicos	devem	ser	eliminados	após	prévia	inativação,	por	meio	

químico	ou	físico,	de	acordo	com	a	sua	MSDS.	

Devem	ser	eliminados	como	resíduos	perigosos	(Grupo	IV),	todos	os	recipientes	

contendo	produto	desconhecido.	

	

III.4.5.	Gestão	de	resíduos	
	

Os	resíduos	de	classe	I	e	II	são	removidos	pelo	serviço	responsável	pela	limpeza	

comum	 do	 edifício.	 Os	 materiais	 de	 vidro	 ou	 porcelana	 partidos	 não	 contaminados	

devem	ser	postos	em	caixas	de	cartão	devidamente	identificadas	e	colocadas	junto	dos	

resíduos	equiparados	a	urbanos;		

Na	sala	C012	existe	área	para	armazenamento	temporário	de	resíduos	das	classes	

III	 e	 IV	 e	 outros	 resíduos	 líquidos	 a	 contentorizar	 separadamente,	 que	 inclui	

contentores	 portáveis	 herméticos,	 para	 resíduos	 de	 classe	 IV,	 contentor	 portável	

hermético,	 para	 resíduos	 de	 classe	 III,	 bem	 como	 contentores	 portáveis	 herméticos	

para	 formol,	 xilol,	 etanol,	 metanol	 e	 outros	 álcoois	 compatíveis,	 soluções	 corantes	
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(excluindo	 soluções	 de	metais	 como	 Fe,	 Au,	 Ag,	 Cr,	 Os),	 soluções	 de	 sais	 metálicos	

como	 ferro,	 prata,	 ouro,	 crómio,	 ósmio,	 etc,	 para	 ácidos,	 para	 bases,	 para	 soluções	

contendo	diaminobenzidina	e	para	acetona.	Os	contentores	têm	rótulo	com	a	menção	

do	tipo	de	resíduos	a	que	cada	um	se	destina.		

A	 remoção	 e	 troca	 dos	 contentores	 deve	 ser	 feita	 atempadamente	 e	 de	 acordo	

com	 contrato	 feito	 entre	 empresa	 certificada	 para	 a	 gestão	 de	 resíduos	 e	 a	 UTAD	

(Rentokil	Initial).		

Junto	à	zona	de	armazenagem	de	resíduos	existe	câmara	com	exaustão	onde	deve	

ser	feita	a	trasfega	dos	líquidos	para	eliminação.		

No	 caso	 de	 dúvida	 sobre	 a	 eliminação	 de	 determinado	 resíduo	 químico,	 deve-se	

contatar	a	empresa	contratualizada	para	o	efeito.		

	

III.5.	Laboratório	de	Anatomia	
	

O	 laboratório	 de	 anatomia	 é	 o	 local	 onde	 os	 estudantes	 desenvolvem	 a	

componente	prática	de	anatomia.		

Os	cadáveres	e	órgãos	colocados	à	disposição	dos	estudantes	são	provenientes	

de:		

• Explorações	animais	(pequenos	ruminantes,	burros,	porcos,	coelhos	e	aves);	

• Centros	de	recolha	oficial	de	animais	de	companhia	(cães	e	gatos);	

• Matadouros	(recolha	de	órgãos	de	espécies	pecuárias);	

• Zoológicos	(animais	exóticos);	

• Parques	naturais	(animais	selvagens).	

Os	 animais	 são	 considerados	 saudáveis	 após	 o	 exame	 clínico	 realizado	 pelo	

médico	veterinário	responsável	pela	eutanásia	(no	serviço	de	anatomia	ou	nos	centros	

de	recolha	oficiais).	Os	órgãos	ou	partes	de	cadáveres	de	animais	provenientes	da	sala	

de	necropsia	ou	matadouro	 são	 recolhidos	 com	a	autorização	do	médico	veterinário	

responsável	pela	avaliação	dos	animais/cadáveres.	
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III.5.1.	Antes	da	aula	
	

III.5.1.1.	Acesso	
	

O	 acesso	 ao	 laboratório	 deve	 ser	 efetuado	 pela	 porta	 localizada	 junto	 ao	

Auditório	 do	 Ciências	 Agrárias.	 Este	 deve	 ser	 usado	 por	 todos	 utilizadores	 do	

laboratório	(pessoal	docente,	não	docente	e	alunos).		

A	entrada	do	laboratório	dá	acesso	ao	vestiário	no	qual	existem	os	cabides	para	

colocação	dos	objetos	pessoais.		

	

III.5.1.2.	Equipamento	de	proteção	individual	(EPI)	
	

Para	ter	acesso	ao	laboratório	é	obrigatória	a	utilização	do	seguinte	EPI:		

• Cobre-pés;	

• Protetores	de	braços	de	plástico;	

• Avental	de	plástico;	

• Luvas	de	látex	ou	nitrilo;	

• Bata	de	laboratório.	

	

III.5.1.3.	Procedimentos	de	proteção,	peças	anatómicas	e	materiais	a	
utilizar		
	

III.5.1.4.	Pessoas	
	

Os	EPI	devem	ser	colocados	pela	seguinte	ordem:		

• Cobre-pés;	

• Bata;	

• Luvas	descartáveis;	

• Avental;	

• Protetores	de	braços	de	plástico.	
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III.5.1.5.	Peças	anatómicas:	cadáveres	de	animais	e	órgãos	
	

As	 peças	 anatómicas	 encontram-se	 armazenadas	 na	 camara	 frigorífica,	 arca	

congeladora,	embaladas	em	sacos	plástico	ou	recipientes	estanques	e	são	utilizadas	na	

sala	de	disseção	sobre	mesa	de	inox.		

	

III.5.1.6.	Materiais	
	

Os	estudantes	devem	trazer	para	a	aula	o	seu	estojo	de	disseção	com	lâminas	

de	bisturi.	

	

III.5.2.	Durante	a	aula		
	

III.5.2.1.	Comportamento	
	

Na	sala	de	disseção	é	estritamente	proibido:		

• Comer,	beber,	levar	comida	ou	bebida;	

• Fumar;		

• Utilizar	aparelhos	eletrónicos.		

	

III.5.3.	Após	a	aula	
	

III.5.3.1.	Eliminação	dos	resíduos		
	

Após	 a	 disseção,	 os	 resíduos	 de	 origem	 animal,	 serão	 colocados	 nos	 baldes	

subjacentes	às	mesas	de	disseção.		

As	lâminas	de	bisturi	serão	colocadas	no	contentor	amarelo	específico.	

	

III.5.4	Gestão	de	resíduos	
	

Os	resíduos	de	classe	I	e	II	são	removidos	pelo	serviço	responsável	pela	limpeza	

comum	do	edifício.		
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Os	 materiais	 de	 vidro	 ou	 porcelana	 partidos	 não	 contaminados	 devem	 ser	

postos	em	caixas	de	cartão	devidamente	identificadas	e	colocadas	junto	dos	resíduos	

equiparados	a	urbanos.	

Na	sala	existe	área	para	armazenamento	temporário	de	resíduos	das	classes	III	

e	IV	e	outros	resíduos	líquidos	a	contentorizar	separadamente,	que	inclui	contentores	

portáveis,	 para	 resíduos	 de	 classe	 IV	 que	 sejam	materiais	 cortantes	 e	 perfurantes	 e	

contentores	para	resíduos	de	classe	IV,	bem	como	contentores	para	etanol,	metanol	e	

outros	álcoois	compatíveis	e	contentores	herméticos	para	ácidos	e	para	bases		

A	remoção	e	troca	dos	contentores	deve	ser	feita	atempadamente	e	de	acordo	

com	contrato	feito	entre	empresa	certificada	para	a	gestão	de	resíduos	e	a	UTAD.		

Junto	à	zona	de	armazenagem	de	resíduos	existe	câmara	com	exaustão,	onde	deve	ser	

feita	a	trasfega	dos	líquidos	para	eliminação.		

No	 caso	 de	 dúvida	 sobre	 a	 eliminação	 de	 determinado	 resíduo,	 deve-se	

contactar	a	empresa	contratualizada	para	o	efeito.		

A	 manipulação	 dos	 resíduos	 e	 contentores	 respetivos	 deve	 ser	 feita	 usando	

luvas	de	borracha	espessa.	

	
III.5.5	Procedimentos	à	saída		
	

III.5.5.1.	Peças	anatómicas		
	

Antes	 de	 sair	 da	 sala	 de	 disseção	 é	 imperativo	 que	 sejam	 corretamente	

armazenadas	 as	 peças	 anatómicas	 utilizadas,	 embaladas	 e	 guardadas	 na	 arca	

frigorífica.	

	

III.5.5.2.	Material	
	

O	 conteúdo	 do	 estojo	 de	 disseção	 deve	 ser	 limpo	 na	 zona	 de	 desinfeção	 no	

lavatório	específico	com	o	produto	fornecido.	
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III.5.5.3.	Locais	
	

As	mesas	 de	 disseção	 devem	 ser	 limpas	 no	 final	 de	 cada	 aula	 e	 desinfetadas	

uma	vez	por	dia,	registando-se	este	procedimento	em	documento	para	esse	fim.	

Este	 procedimento	 é	 função	 dos	 assistentes	 (técnico	 e	 operacional)	 do	

laboratório.	

	

III.5.5.4.	Pessoas	
	

Remover	o	equipamento	de	proteção	individual	pela	seguinte	ordem:		

1. Protetores	de	braços;	

2. Avental;	

3. Luvas	-	Colocar	no	contentor	vermelho;	

4. Lavar	as	mãos	no	lavatório	com	o	produto	fornecido;	

5. Remover	a	bata;	

6. Remover	os	cobre-pés	e	colocar	no	contentor	vermelho.	

Sair	da	sala	de	disseção	e	colocar	o	estojo	de	disseção	e	bata	em	saco	próprio.		

	

	

III.6.	Laboratório	de	Toxicologia	e	Farmacologia	
	

As	presentes	normas	de	biossegurança	 são	para	cumprir	no	âmbito	das	aulas	

práticas	 da	 unidade	 curricular	 de	 farmacologia	 I	 e	 farmácia	 e	 estão	 elaborados	 em	

conformidade	 com	 os	 conteúdos	 programáticos	 da	 referida	 UC.	 No	 caso	 de	 ocorrer	

algum	 acidente	 o	 aluno	 e	 os	 docentes	 que	 lecionam	 a	 unidade	 curricular	 devem	

comunicar	de	imediato	a	ocorrência	ao	responsável	da	unidade	curricular.		
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III.6.1.	Normas	básicas	de	biossegurança	a	seguir	durante	as	aulas	práticas	
	

III.6.1.1.	Boas	práticas	laboratoriais	no	âmbito	da	unidade	curricular		
	

Durante	a	lecionação	das	aulas	práticas	subordinadas	à	temática	boas	práticas	

laboratoriais	no	âmbito	da	unidade	curricular	de	farmacologia	I	e	farmácia,	os	alunos	

são	obrigados	a	utilizar	bata	branca,	limpa	e	de	punho	comprido.	Os	alunos	não	podem	

comer	ou	beber	durante	as	aulas.		

Durante	 as	 aulas	 práticas	 subordinadas	 ao	 tema	 tecnologia	 farmacêutica	 os	

alunos	 são	 obrigados	 a	 utilizar	 bata	 branca,	 limpa	 e	 de	 punho	 comprido.	 Para	 a	

manipulação	das	formas	farmacêuticas	os	alunos:		

• Têm	de	calçar	luvas;	

• Não	podem	provar	ou	cheirar	as	formas	farmacêuticas;	

• Não	podem	comer	ou	beber	durante	as	aulas.		

	

III.6.1.2.	Metodologias	de	contenção	e	simulação	das	vias	de	
administração	de	medicamentos	a	animais	de	laboratório,	animais	de	
companhia,	e	animais	de	interesse	pecuário	
	

Durante	as	aulas	com	animais	de	laboratório	são	utilizados	modelos,	os	alunos	

são	obrigados	a	utilizar	bata	branca,	limpa	e	de	punho	comprido.	Para	a	simulação	das	

diferentes	vias	de	administração	os	alunos	podem	utilizar	seringas	e	agulhas,	devendo	

no	 final	 da	 sua	 utilização	 colocar	 nos	 respetivos	 contentores	 este	 material	 para	

tratamento	futuro	como	material	perfurante	e	contaminado.		

Durante	as	aulas	com	animais	de	companhia	os	alunos	são	obrigados	a	vestir	

pijama	cirúrgico	limpo	e	a	calçar	socas	de	borracha	limpas.	Caso	o	aluno	tenha	alguma	

ferida	ou	escoriação	nas	mãos	é	obrigatória	a	utilização	de	luvas.	Na	simulação	das	vias	

de	administração	as	seringas	e	agulhas	utilizadas,	devem	no	final	da	aula	ser	colocadas	

nos	 respetivos	 contentores,	 para	 futuro	 tratamento	 como	 lixo	 contaminado.	 Os	

restantes	 tipos	 de	 lixos	 (algodão	 e	 blisters)	 gerados	 durante	 as	 aulas	 devem	 ser	

eliminados	de	acordo	com	o	seu	grau	de	contaminação	e	a	legislação	em	vigor.		
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Durante	as	aulas	com	animais	de	interesse	pecuário	os	alunos	são	obrigados	a	

vestir	 pijama	 cirúrgico	 ou	 fato	 de	macaco	 limpos	 e	 calçar	 galochas	 com	 biqueira	 de	

aço.	

	Na	 simulação	 das	 vias	 de	 administração	 as	 seringas	 e	 agulhas	 utilizadas,	 devem	 no	

final	da	aula	ser	colocadas	nos	respetivos	contentores,	para	 futuro	tratamento	como	

lixo	contaminado.	Os	 restantes	 tipos	de	 lixos	 (algodão	e	blisters)	gerados	durante	as	

aulas	devem	ser	eliminados	de	acordo	com	o	seu	grau	de	contaminação.		

No	final	das	aulas	com	animais	de	interesse	pecuário	cada	aluno	é	responsável	

pela	higienização	das	suas	galochas.	

	

III.7.	 Laboratório	 Tecnologia,	 Qualidade	 e	 Segurança	
Alimentar	
	

III.7.1.	Espaço	físico	
	

O	Laboratório	de	tecnologia,	qualidade	e	segurança	alimentar	(TeQSA)	localiza-

se	 no	 Edifício	 de	 Complexos	 de	 Laboratoriais	 do	 Campus	 da	 UTAD	 e	 está	 afeto	 ao	

Departamento	de	Ciências	Veterinárias	 da	 Escola	 de	Ciências	Agronómicas	 e	Veterinárias	 da	

UTAD.		

De	 acordo	 com	 o	 nível	 de	 segurança	 exigido	 pelas	 diferentes	 técnicas	 a	

executar,	existem	zonas	distintas	providas	de	equipamento	específico	de	proteção.		

No	Laboratório	de	TeQSA,	existem	as	seguintes	dependências:	

• Laboratório	de	análises	microbiológicas	e	físico-químicas	de	serviço	ao	exterior	

constituído	 por	 câmara	 de	 receção	 de	 amostras,	 vestiário,	 área	 de	

armazenamento	 de	 amostras,	 CBS	 nível	 II,	 área	 de	 incubação,	 área	 de	

preparação,	esterilização	de	meios/material,	câmara	de	eliminação	de	resíduos;		

• -	Laboratório	polivalente	de	análises	microbiológicas	e	físico-químicas;		

• -	Laboratório	de	análises	químicas	e	de	biologia	molecular;		

• -	Planta	Piloto	e	câmaras	de	frio;		

• -	Sala	de	análise	sensorial;		

• -	Sala	de	lavagem,	esterilização	e	inativação.	
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III.7.2.	Regras	gerais	
	

Todas	 as	 pessoas	 que	 trabalhem	 de	 forma	 permanente	 ou	 temporária	 no	

Laboratório	de	TeQSA	devem:		

• Ter	acesso	aos	manuais	de	segurança	disponíveis;		

• Cumprir	as	normas	de	biossegurança;		

• Manter	os	laboratórios	limpos	e	arrumados,	conforme	estipulado	no	plano	de	

limpeza	e	desinfeção;		

• Usar	sempre	vestuário	e	equipamento	de	proteção	individual	(EPI)	adequado.		

• Conhecer	os	perigos	e	os	riscos	biológicos	e	químicos	e	as	normas	de	trabalho	

relacionadas	com	os	mesmos;		

• Possuir	 competências	 relativas	 a	 precauções	 e	 procedimentos	 de	 segurança	

biológica	e	química;		

• Evitar	 a	 acumulação	 de	 materiais	 ou	 equipamentos	 que	 não	 estão	 a	 ser	

utilizados;		

• Participar	em	processos	de	 formação	periódica	 (2	 vezes	por	 ano	no	mínimo),	

sobre	 os	 riscos	 associados	 às	 tarefas	 desenvolvidas.	 Sempre	 que	 necessário	

poderão	ser	realizadas	algumas	ações	de	formação	suplementares	aquando	da	

aquisição	 de	 novos	 equipamentos,	 alteração	 de	 normas	 e	 procedimentos,	 ou	

outros;		

• Manter	a	porta	do	laboratório	sempre	fechada	e	controlar	o	acesso;		

• Comunicar	incidentes	e	acidentes,	no	cumprimento	da	legislação	vigente.		

	

	

	

III.7.3.	Receção,	transporte	e	Manipulação	segura	de	amostras	em	
laboratório		

	

Os	princípios	de	recolha	e	transporte	dentro	e	fora	do	serviço	de	amostras	em	

contexto	laboratorial	já	foram	descritos	no	ponto	III.1.2.	deste	manual.		
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A	recolha,	o	transporte	dentro	e	fora	do	serviço	e	a	manipulação	de	amostras	

em	laboratório	efetuadas	de	forma	incorreta	representam	um	risco	de	infeção	para	o	

pessoal	que	as	manipula.		

	

III.7.3.1.	Recipientes	de	amostras		
	

Os	recipientes	de	amostras	rececionadas	no	laboratório:		

• Ser	de	preferência,	em	plástico	(eventualmente	podem	ser	de	vidro);		

• Ser	resistentes	e	estanques,	uma	vez	a	tampa	ou	rolha	corretamente	colocada;		

• Ser	corretamente	etiquetados	para	facilitar	a	identificação.	

	

III.7.3.2.Abertura	de	embalagens		
	

O	 pessoal	 que	 recebe	 e	 desembrulha	 os	 recipientes	 com	 amostras	 deve	

conhecer	os	riscos	potenciais	para	a	saúde,	e	deve	ser	treinado	para	adotar	medidas	

de	precaução	de	base,	especialmente	no	caso	de	recipientes	partidos	ou	que	vertem.	

Os	 recipientes	de	 amostras	devem	 ser	 abertos	numa	 câmara	de	 segurança	biológica	

com	 os	 devidos	 EPI	 em	 utilização	 e	 se	 necessário	 reforçados.	 Devem	 ter-se	 à	

disposição	desinfetantes.	

	

III.7.4.	Equipamentos	laboratoriais	
	

Para	 além	 dos	 equipamentos	 anteriormente	 descritos,	 existem	 outros	

equipamentos	 mais	 específicos	 deste	 laboratório	 como	 os	 homogeneizadores,	

batedores,	 misturados	 e	 geradores	 de	 ultra	 sons.	 Neste	 sentido,	 devemos	 ter	 em	

atenção	que:		

• Os	 homogeneizadores	 domésticos	 (de	 cozinha)	 não	 devem	 ser	 utilizados	 em	

laboratório	 pois	 podem	 verter	 ou	 libertar	 aerossóis.	 Misturadores	 e	

separadores	de	laboratório	são	mais	seguros;		

• As	tampas	e	copos	ou	frascos	devem	estar	em	boas	condições	e	sem	rachas	ou	

deformações.	As	 tampas	devem	vedar	bem	e	as	 juntas	devem	estar	em	boas	

condições;		
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• Durante	 o	 funcionamento	 de	 homogeneizadores,	 batedores	 e	 geradores	 de	

ultrassons,	a	pressão	aumenta	no	interior	dos	recipientes,	e	aerossóis	contendo	

material	infecioso	podem		

• escapar-se	 por	 interstícios	 entre	 estes	 e	 as	 tampas.	 Recomendam-se	

recipientes	 plásticos,	 em	 particular	 em	 politetrafluoroetileno	 (PTFE),	 pois	 o	

vidro	 pode	 partir-se	 libertando	 material	 infecioso	 e	 ferindo	 possivelmente	 o	

trabalhador;		

• Durante	a	utilização,	homogeneizadores,	batedores	e	geradores	de	ultrassons	

devem	estar	cobertos	com	uma	cobertura	plástica	transparente	e	robusta	que	

será	 desinfetada	 depois	 da	 utilização.	 Sempre	 que	 possível,	 tais	 máquinas	

devem	ser	utilizadas	com	a	sua	cobertura	numa	câmara	de	segurança	biológica;		

• No	fim	da	operação,	o	recipiente	deve	ser	aberto	numa	câmara	de	segurança	

biológica;		

• Uma	proteção	auditiva	deve	ser	 fornecida	ao	pessoal	utilizando	geradores	de	

ultrassons;	

	

III.7.5.	Gestão	de	resíduos		
	

O	 local	 destinado	 ao	 armazenamento	 dos	 resíduos	 no	 Laboratório	 de	 TeQSA	

fica	 situado	 dentro	 da	 unidade,	 afastado	 dos	 locais	 de	 produção	 e	 em	 zona	 de	 fácil	

acesso	ao	exterior,	de	forma	a	permitir	uma	adequada	receção	dos	mesmos.	Este	está	

devidamente	sinalizado,	sendo	o	seu	acesso	apenas	permitido	ao	pessoal	responsável	

pela	gestão	dos	resíduos.		

Em	 matéria	 de	 acondicionamento	 dos	 resíduos,	 realça-se	 a	 importância	 da	

contentorização	imediata	dos	resíduos	líquidos	perigosos,	separados	de	acordo	com	as	

suas	categorias.		
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CAPÍTULO	 IV	 –	 NORMAS	 DE	 BIOSSEGURANÇA	 NO	
BIOTÉRIO	
	

	

IV.1.	Caracterização	geral	
	

Os	 biotérios	 de	 animais	 para	 fins	 experimentais	 devem	 providenciar	 uma	

contenção	 para	 os	 animais	 de	 laboratório	 expostos	 ou	 que	 albergam	 agentes	

infeciosos.		

Na	 sala	 dos	 animais,	 as	 atividades	 dos	 próprios	 animais	 podem	 apresentar	

novos	riscos:	os	animais	podem	gerar	aerossóis,	podem	morder	e	arranhar,	e	podem	

estar	 infetados	 com	 uma	 doença	 zoonótica.	 Além	 disso,	 os	 animais	 podem	 escapar.	

Para	evitar	a	fuga	acidental	dos	animais,	todo	o	pessoal	deve	manter	as	portas	sempre	

fechadas,	 além	 disso	 os	 degraus	 antirrato	 colocados	 nas	 portas	 evitam	 a	 fuga	 de	

roedores.	

Segundo	a	 classificação	do	 centro	de	 controle	 e	prevenção	de	doenças	 (CDC)	

está	classificado	com	os	viceis	de	Biossegurança	animal	nível	1	e	2	(ABSL-1	e	ABSL-2).	

Esta	 classificação	 define	 os	 níveis	 de	 biossegurança	 animal	 para	 os	 biotérios	 e	

dependem	do	risco	proporcional	aos	níveis	de	risco	máximo	para	a	atividade	contida.		

ABSL-1:	animais	de	laboratório	infetados	com	agentes	bem	caracterizados	que	

não	são	conhecidos	por	causar	doenças	em	humanos	adultos	saudáveis,	e	apresentam	

um	potencial	de	perigo	mínimo	para	o	pessoal	e	o	ambiente.		

ABSL-2:	 animais	 de	 laboratório	 infetados	 por	 agentes	 associados	 a	 doenças	

humanas	 e	 que	 apresentam	 riscos	 moderados	 para	 o	 pessoal	 e	 o	 meio	 ambiente.	

Riscos:	exposição	percutânea,	ingestão,	a	exposição	da	membrana	mucosa.	

De	forma	a	minimizar	o	risco	associado	com	protocolos	experimentais	todas	as	

experiencias	 devem	 ser	 planeadas	 a	 fim	 de	 determinar	 os	 potenciais	 riscos	 da	

execução	dos	protocolos.	Após	a	 identificação	destes	 riscos	deverá	ser	assumido	um	

papel	preventivos	e	 tomar	as	medidas	necessárias	para	 salvaguardar	a	 segurança	do	

operador.		
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Apenas	 é	 permitida	 a	 circulação	 de	 pessoas	 devidamente	 autorizadas,	 com	

formação	 e	 com	 os	 EPI	 devidamente	 colocados.	 Estes	 EPI	 são	 constituídos	 por	

vestuário	e	calçado	de	uso	exclusivo	no	interior	do	biotério,	toucas,	cobre	pés,	luvas	e	

máscara.	

IV.1.1	Estruturas	do	biotério	
	

A	 deslocação	 entre	 as	 diferentes	 áreas	 deve	 ser	minimizada	 ao	 estritamente	

necessário,	 tendo	sempre	o	cuidado	de	minimizar	o	 fluxo	de	uma	área	menos	 limpa	

para	uma	área	mais	limpa.		

Na	 figura	 16	 conseguimos	 observar	 as	 estruturas	 constituintes	 do	 biotério,	

assim	como	os	respetivos	circuitos.		

As	áreas	sombreadas	a	verde	indicam	as	zonas	comuns.		

As	áreas	sombreadas	a	castanho	indicam	zonas	utilizadas	para	armazenamento	

de	materiais	e	consumíveis.		

As	áreas	 sombreadas	a	 rosa	 indicam	a	 zona	de	quarentena	e	manutenção	de	

coelhos,	cujo	acesso	requer	o	uso	de	equipamento	de	proteção	 individual	adequado,	

nomeadamente,	luvas,	bata,	cobre-sapatos,	touca	e	máscara.		

As	 áreas	 sombreadas	 a	 roxo	 indicam	 as	 zonas	 utilizadas	 para	 a	 limpeza	 e	

esterilização	de	material.		

As	áreas	sombreadas	a	azul	indicam	a	zona	de	procedimentos	experimentais	e	

sala	de	cirurgia.		

As	áreas	sombreadas	a	vermelho	claro	indicam	a	zona	mais	 limpa	do	biotério,	

cujo	acesso	é	mais	restrito	e	controlado,	requerendo	também	o	uso	de	equipamento	

de	proteção	individual	adequado.	

A	seta	verde	representa	o	fluxo	de	entrada	e	a	seta	vermelha	representa	o	fluxo	

de	saída.		
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Figura	12	-	Planta	biotério	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O	biotério	dispõem	de	um	controlo	de	circulação	de	pessoas	através	do	sistema	

de	cartão-chave	colocado	na	entrada.	Para	além	de	assegurar	um	registo	de	entradas	e	

saídas	do	serviço,	serve	como	barreira	e	mecanismo	de	evitar	que	pessoas	estranhas	

ao	serviço	tenham	acesso	a	estas	instalações.		

O	 biotério	 dispõem	 ainda	 de	 laboratórios	 preparados	 para	 manipulações	

específicas	 (por	 exemplo,	 cirurgia,	 autópsia,	 os	 procedimentos	 experimentais,	 testes	

comportamentais),	 quartos	 para	 lavagem	e	 esterilização	de	 equipamentos,	 incluindo	
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com	lavadores	mecânicos	de	gaiolas,	áreas	de	armazenamento	de	alimentos,	roupas,	

suprimentos,	bem	como	armazenamento	ou	eliminação	de	carcaças	no	frio.	

Possui	 ainda	 uma	 sala	 de	 reuniões/gabinete	 para	 o	 pessoal	 administrativo	 e	

tratadores.	Este	é	o	único	local	do	biotério	onde	é	permitido	comer	ou	beber	e	aí	não	é	

permitida	a	entrada	de	animais,	amostras	biológicas	e	medicamentos.	

	

IV.2.	Cuidados	gerais	na	manipulação	dos	animais	
	

IV.2.1	Higiene	animal	
	

A	 higiene	 assume	 um	 papel	 de	 elevada	 relevância,	 a	 manutenção	 de	 uma	

higiene	básica	contribui	para	a	redução	da	pressão	infeciosa.	Desta	forma	é	essencial	

que	 os	 animais	 sejam	 alojados	 numa	 gaiola	 adequada	 e	 que	 os	 animais	 sejam	

mantidos	tão	limpos	quanto	possível.		

	

IV.2.2.	Manipulação	dos	animais	
	

É	recomendado	minimizar	o	contacto	desnecessário	com	os	animais,	dado	que,	

O	contato	com	os	animais	em	rotinas	diárias	(mudanças	de	gaiola)	ou	procedimentos	

experimentais	é	acompanhado	pelo	potencial	de	transmissão	de	agentes	 infeciosos	e	

zoonóticos.	 Desta	 forma,	 ao	 minimizar	 este	 contacto	 conseguimos	 paralelamente	

minimizar	 o	 risco	 de	 exposição	 a	 agentes	 infeciosos	 ou	 zoonóticos	 por	 parte	 do	

operador.		

Apenas	 têm	 autorização	 para	 manipular	 os	 animais	 pessoas	 devidamente	

formadas.	 Este	 número	 de	 pessoas	 deverá	 ser	 apenas	 o	 essencial	 para	 a	 gestão	

adequada	dos	animais.		

Sempre	 que	 possível	 os	 animais	 devem	 ser	 monitorizados	 por	 meio	 de	

observação,	evitando	o	contacto	físico.		

A	fim	de	diminuir	o	potencial	de	tráfico	inadvertido	de	agentes	infeciosos,	todo	

o	pessoal	deve	minimizar	também,	quando	possível,	as	deslocações	entre	as	diferentes	

áreas	do	biotério	(área	limpa,	salas	de	cirurgia	e	procedimentos).		
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IV.3.	Higienização	e	desinfeção	
 
Tal	 como	 foi	 anteriormente	 referido	 a	 manutenção	 de	 um	 espaço	 limpo	 é	

fundamental	para	a	segurança	do	operador	e	dos	animais.		

Desta	 forma	o	responsável	de	biossegurança	deverá	definir	os	procedimentos	

de	limpeza	e	desinfeção	atendendo	às	condições	específicas	deste	local.		

	

IV.3.1	Desinfetantes	utilizados	no	biotério	
 

A	 eficácia	 dos	 desinfetantes	 só	 é	 fiável	 quando	 estes	 são	 aplicados	 em	

superfícies	 limpas	 e	 não	 porosas.	 Portanto,	 é	 necessário	 a	 eliminação	 de	 sujidade,	

óleos,	biofilmes	e	materiais	biológicos	antes	de	se	proceder	à	sua	descontaminação,	a	

fim	de	assegurar	a	sua	eficácia.		

Os	desinfetantes	variam	na	sua	toxicidade	e	irritação	para	as	pessoas	e	animais.	

Em	geral,	 o	 álcool	 a	 70%,	 soluções	de	 iodopovidona	 (10%	ou	4%),	 e	 soluções	de	4%	

cloroexidina	são	utilizados	quando	o	contacto	com	a	pele	ou	outros	tecidos	é	provável	

ou	 necessária.	 Outros	 agentes	 de	 limpeza	 e	 desinfeção	 utilizados,	 como	 a	 lixívia	

(hipoclorito),	CHEMGENE	HLD4L	e	FumiLac	são	aplicados	somente	para	equipamento	

ou	superfícies	das	instalações	do	biotério.		

 

	
	

Figura	13	-	Soluções	antisséticas	aquosas	de	4%	de	digluconato	de	Clorexidina. 
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IV.4.	Medicamentos	
	

Os	 medicamentos	 (fármacos	 anestésicos	 e	 para	 eutanásia)	 devem	 ser	

armazenado	 de	 forma	 organizada	 num	 ambiente	 limpo	 de	 uma	 forma	 adequada	

(temperatura	 apropriada	 e	 no	 escuro),	 e	 não	 devem	 ser	 submetido	 a	 variações	 de	

temperatura	importantes	ou	humidade.	

Os	 recipientes	 abertos	 devem	 ser	 armazenados	 em	 um	 lugar	 separado	 dos	

recipientes	fechados	em	stock.	

Os	medicamentos	para	anestesia	e	eutanásia	devem	ser	armazenados	em	um	

armário	de	segurança	ou	cofre,	com	acesso	restrito	apenas	a	pessoal	autorizado.	

	

IV.	4.1.	Validade	
	

Aquando	 da	 abertura	 de	 qualquer	 medicação,	 incluindo	 fluidos,	 deverá	 ser	

marcado	a	data	de	abertura	do	medicamento	ou	a	quebra	do	selo	de	esterilidade	

Em	caso	de	a	medicação	ultrapassar	a	data	limite	de	validade,	o	medicamento	deve	ser	

devidamente	eliminado,		

	

IV.	4.2.	Preparação	
	

• Durante	a	preparação	de	medicamentos	deve	ser	evitada	a	contaminação	por	

sujidade	ou	outros	produtos;		

• A	borracha	dos	 frascos	 com	medicação	parenteral	deve	 ser	 limpo	 com	álcool	

antes	de	perfuração	com	agulha;	

• Todo	medicamento	deve	ser	preparado	com	seringa	e	agulha	novas	e	estéreis.		

• As	agulhas	e	 seringas	para	administração	de	medicamentos	nunca	devem	ser	

reutilizadas,	 quer	 para	 o	mesmo	animal,	 quer	 para	 outros	 animais,	 exceto	 as	

seringas	metálicas	para	administração	oral	que	podem	ser	 reutilizados	após	a	

lavagem	e	limpeza	completa;	

• Após	a	preparação	do	medicamento,	a	injeção	no	animal	deverá	ser	feita	com	

uma	agulha	nova	estéril;	
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• A	 preparação	 de	 medicamentos	 tóxicos	 ou	 perigosos	 deve	 ser	 realizada	 em	

circunstâncias	 seguras	 (dependendo	 da	 droga,	 isto	 significa	 o	 uso	 de	 luvas,	

óculos	de	proteção,	máscara,	sob	um	vácuo,	etc.),	não	devendo	estar	presente	

pessoas	sem	equipamento	de	proteção	individual	adequado;	

• No	 caso	 da	 administração	 não	 ser	 feia	 imediatamente	 após	 a	 preparação,	 o	

nome	 do	 medicamento	 deve	 ser	 claramente	 indicado	 com	 um	 marcador	

resistente	à	água	na	seringa;	

• Os	medicamentos	devem	ser	descartados	de	acordo	com	o	seu	risco	biológico	

(lixo	de	Grupo	III	ou	de	grupo	IV.	
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CAPÍTULO	 V	 –	 NORMAS	 DE	 BIOSSEGURANÇA	 NO	
CENTRO	DE	RECUPERAÇÃO	DE	ANIMAIS	SELVAGENS		
	

	

V.1.	Estruturas	
	

O	Centro	de	Recuperação	de	Animais	Selvagens	(CRAS)	do	Hospital	Veterinário	

da	UTAD	destina-se	ao	alojamento	e	tratamento	de	animais	da	fauna	autóctone,	com	

vista	à	sua	recuperação	psíquica	e	motora.		

As	instalações	do	CRAS	(Figura	17)	incluem	um	edifício	principal	(HVS	0.1)	com	

um	 escritório,	 uma	 sala	 de	 preparação	 de	 alimentos	 (HVS	 0.6),	 seis	

internamentos/salas	 de	 quarentena	 (HVS	 0.7-0.12)	 e	 uma	 área	 de	 enfermaria	 (HVS	

0.5).	 As	 instalações	 exteriores	 incluem	um	 ratário,	 onze	 câmaras	 de	muda	 (HVS	1.2-

1.12)	e	três	túneis	de	voo.	

Mais	recentemente	foram	recuperados	alguns	edifícios	nas	imediações	do	CRAS	

e	requalificados	em	tuneis	de	voo	com	áreas	de	apoio.		

Cada	área	do	CRAS	pode	ter	protocolos	independentes,	consoante	a	atividade	

desenvolvida	no	local,	assim	iremos	descrever	as	particularidades	de	cada	área.		
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Figura	15.	Instalações	do	CRAS.	

Figura	14.	Instalações	do	CRAS.	
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V.1.1.	Sala	de	preparação	de	alimentos	
	

A	sala	de	preparação	de	alimentos	destina-se	a	armazenamento	e	preparação	

dos	alimentos	para	os	animais	internados	

Existem	alguns	cuidados	gerais	a	ter	nesta	área:	

• Todo	o	material	deve	ser	de	uso	exclusivo	desta	sala;	

• Nenhum	animal	vivo	deve	ter	acesso	a	esta	sala;	

• O	operador	deve	utilizar	sempre	luvas;	

• Deve	manter-se	sempre	limpa	e	arrumada;	

• Para	lavagem	do	material	é	utilizado	detergente	da	loiça;	

• Para	 limpeza	 e	 desinfeção	 de	 equipamento	 ou	 superfícies	 das	 instalações	 é	

utilizada	lixívia;	

• Os	resíduos	devem	ser	devidamente	acondicionados	e	eliminados.	

	

V.1.2	Internamentos/	Salas	de	quarentena	
	

Existem	seis	internamentos	ou	salas	de	quarentena	(HVS	0.7-0.12),	numerados	

por	ordem,	com	acesso	comum	a	uma	área	central	de	enfermaria	(HVS	0.5).		

Os	 animais	 devem	 estar	 devidamente	 alojados	 em	 cada	 internamento,	 de	

modo	a	garantir	a	sua	saúde	e	segurança,	bem	como	a	do	operador.		

A	porta	de	cada	sala	deve	estar	sempre	fechada.		

Cada	internamento	deve	manter-se	sempre	limpo,	desinfetado	e	arrumado.		

O	 material	 de	 limpeza/enxaguamento	 e	 desinfeção	 das	 jaulas	 de	 cada	

internamento	deve	ser	de	uso	exclusivo	dessa	sala,	e	estar	devidamente	 identificado	

para	tal.		

Primeiro	 deve	 efetuar-se	 a	 remoção	 de	 sujidade,	 óleos,	 biofilmes	 e	materiais	

biológicos,	 e	 só	 depois	 proceder	 à	 desinfeção.	 Para	 limpeza	 e	 desinfeção	 de	

equipamento	ou	superfícies	das	instalações	é	utilizada	lixívia.	
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V.1.3.	Área	de	enfermaria	
	

A	 área	 de	 enfermaria	 (HVS	 0.5)	 é	 uma	 área	 central	 destinada	 a	 avaliação	 e	

tratamento	dos	animais	internados.		

O	número	de	pessoas	na	sala	deve	ser	minimizado.		

Os	animais	a	 serem	tratados	devem	estar	devidamente	contidos	enquanto	se	

realizam	os	procedimentos	médicos	necessários.		

A	porta	de	acesso	ao	exterior	deve	estar	sempre	fechada.		

A	mesa	de	trabalho	e	o	material	utilizado	deve	ser	limpo	e	desinfetado	entre	o	

tratamento	de	cada	animal.		

A	sala	deve	estar	sempre	limpa,	desinfetada	e	arrumada.		

Primeiro	 deve	 efetuar-se	 a	 remoção	 de	 sujidade,	 óleos,	 biofilmes	 e	materiais	

biológicos,	 e	 só	 depois	 proceder	 à	 desinfeção.	 Para	 limpeza	 e	 desinfeção	 de	

equipamento	ou	superfícies	das	instalações	é	utilizada	lixívia.		

Os	resíduos	devem	ser	descartados	para	os	recipientes	apropriados	de	acordo	

com	 o	 risco	 biológico	 a	 que	 pertencem,	 para	 posteriormente	 serem	 devidamente	

eliminados.	

	

V.1.4.	Ratário	
	

O	ratário	do	CRAS	destina-se	exclusivamente	à	reprodução	de	murganhos	(Mus	

musculus)	e	ratos	(Rattus	norvegicus)	para	fim	de	alimentação	dos	animais	internados.		

Os	 animais	 devem	 encontrar-se	 em	 boas	 condições	 de	 saúde	 e	 isentos	 de	

qualquer	resíduo	medicamentoso.		

As	jaulas	devem	providenciar	uma	contenção	apropriada	dos	animais	e	à	prova	

de	fuga.		

Para	 evitar	 fugas	 acidentais	 durante	 a	 manipulação	 dos	 animais,	 devem	

manter-se	as	portas	de	acesso	sempre	fechadas.		

O	operador	deve	utilizar	sempre	luvas	para	manusear	os	animais	e/ou	jaulas.		

O	contacto	com	os	animais	deve	ser	reduzido	ao	mínimo	 indispensável,	assim	

como	o	número	de	pessoas	que	manuseiam	os	animais	e	fazem	a	gestão	do	ratário.		
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As	 jaulas	 devem	 manter-se	 sempre	 o	 mais	 limpas	 possível	 e	 o	 material	 das	

camas	deve	ser	removido	das	instalações	e	devidamente	eliminado.		

Se	 os	 animais	 defecarem	 ou	 urinarem	 fora	 da	 jaula,	 os	 dejetos	 têm	 de	 ser	

removidos	e	de	seguida	deve-se	limpar	e	secar	o	piso.	Além	disso,	o	ambiente	externo	

à	jaula	deve	ser	limpo,	arrumado	e	asseado.	

Primeiro	 deve	 efetuar-se	 a	 remoção	 de	 sujidade,	 óleos,	 biofilmes	 e	materiais	

biológicos,	 e	 só	 depois	 proceder	 à	 desinfeção.	 Os	 desinfetantes	 variam	 na	 sua	

toxicidade	e	irritação	para	as	pessoas	e	animais.	Em	geral,	o	álcool	a	70%,	soluções	de	

iodopovidona	 (10%	 ou	 4%),	 e	 soluções	 de	 4%	 clorexidina	 são	 utilizados	 quando	 o	

contacto	 com	 a	 pele	 ou	 outros	 tecidos	 é	 provável	 ou	 necessária.	 Para	 limpeza	 e	

desinfeção	de	equipamento	ou	superfícies	das	instalações	do	ratário	é	utilizada	lixívia.	

	

V.1.5.	Câmaras	de	muda	(HVS	1.1)	e	túneis	de	voo	
	

As	instalações	devem	permitir	a	permanência	dos	animais	no	melhor	estado	de	

saúde	física	e	mental	possível.		

As	instalações	devem	minimizar	o	risco	de	fuga,	devendo	manter-se	sempre	as	

portas	fechadas	e	as	redes	em	boas	condições.		

Deve	 ser	 realizada	 semanalmente	a	 limpeza	e	 remoção	de	matéria	 sólida	das	

instalações,	como	desperdícios	alimentares	e	dejetos,	com	a	mínima	perturbação	dos	

animais	internados.		

Deve	 ser	 realizada	 mensalmente	 a	 limpeza	 e	 desinfeção	 das	 instalações,	

utilizando-se	 lixívia	no	pavimento	de	cimento	e	cal	viva	no	pavimento	em	terra.	Para	

esta	ação	devem	retirar-se	os	animais	da	instalação	durante	3	dias	a	partir	da	aplicação	

dos	produtos.		

Deve	ser	realizada	a	limpeza	e	desinfeção	das	instalações	sempre	que	se	altere	

o	animal	internado.	
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V.2.	Armazenamento	de	medicamentos		
	

Os	 medicamentos	 devem	 ser	 armazenados	 num	 ambiente	 limpo	 e	 seco,	

protegido	da	luz	e	à	temperatura	adequada.	Os	produtos	devem	estar	organizados	de	

forma	ordenada	e	fáceis	de	encontrar	em	situações	de	urgência.		

As	 embalagens	 abertas	 devem	 estar	 guardadas	 em	 local	 distinto	 das	

embalagens	fechadas.		

Os	 medicamentos	 para	 anestesia	 e	 eutanásia	 devem	 ser	 armazenados	 num	

local	de	maior	segurança	ou	cofre,	com	acesso	restrito	apenas	a	pessoal	autorizado.		

A	 medicação,	 incluindo	 a	 destinada	 a	 fluidoterapia,	 deve	 estar	 claramente	

identificada	com	um	marcador	resistente	à	água	com	a	data	de	abertura	ou	quebra	do	

selo	de	esterilidade.	Deve	respeitar-se	o	tempo	útil	do	medicamento	após	abertura,	de	

acordo	com	as	instruções	no	rótulo,	e	eliminar	devidamente	o	medicamento	após	esse	

período.		

Toda	 a	medicação	 que	 tiver	 ultrapassado	 a	 data	 limite	 da	 validade	 deve	 ser	

devidamente	eliminada.	

V.3.	Preparação	de	medicamentos		
	

Durante	a	preparação	de	medicamentos	deve	ser	evitada	a	contaminação	por	

sujidade	ou	outros	produtos.		

A	borracha	dos	 frascos	 com	medicação	parenteral	 deve	 ser	 limpo	 com	álcool	

antes	de	perfuração	com	agulha.		

Todos	os	medicamentos	devem	ser	preparados	com	seringas	e	agulhas	novas	e	

estéreis.		

As	agulhas	e	 seringas	para	administração	de	medicamentos	nunca	devem	ser	

reutilizadas,	quer	para	o	mesmo	animal,	quer	para	outros	animais.		

A	 preparação	 de	 medicamentos	 tóxicos	 ou	 perigosos	 deve	 ser	 realizada	 em	

circunstâncias	 seguras,	 não	 devendo	 estar	 presente	 pessoas	 sem	 equipamento	 de	

proteção	individual	adequado.		
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No	 caso	 da	 administração	 não	 ser	 feita	 imediatamente	 após	 a	 preparação,	 o	

nome	do	medicamento	e	o	animal	a	que	se	destina	deve	ser	claramente	indicado	com	

um	marcador	resistente	à	água	na	seringa.		

Os	medicamentos	devem	ser	descartados	de	acordo	com	o	seu	risco	biológico.	

	

V.4.	 Procedimentos	 de	 desinfeção	 em	 casos	 de	 suspeita	
de	 doença	 infeciosa/contagiosa	 do	 Centro	 de	
Recuperação	de	Animais	Selvagens	(CRAS)	

	

Na	 limpeza,	desinfeção	e	 tratamento	devem-se	aplicar	os	seguintes	princípios	

gerais	e	procedimentos:		

• Os	desinfetantes	a	utilizar,	bem	como	as	respetivas	concentrações	e	tempos	de	

contacto,	devem	respeitar	as	indicações	do	fabricante	e	devem	ser	autorizados	

e	reconhecidos	pela	autoridade	competente,	a	fim	de	garantir	a	destruição	do	

agente	suspeito;	

• Garantir	a	embebição	completa	do	material	de	cama	e	das	matérias	fecais	pelo	

desinfetante;	

• Lavagem	 e	 limpeza	 cuidadosas	 do	 pavimento	 e	 paredes,	 seguindo-se	 nova	

aplicação	do	desinfetante	durante	o	período	mínimo	de	contacto	indicado	pelo	

fabricante;	

• Lavagem	e	 limpeza	ou	destruição	de	equipamentos	ou	objetos	 suscetíveis	de	

estarem	contaminados;	

• Limpeza	 e	 desinfeção	 dos	 veículos	 de	 trabalho	 utilizados	 para	 transporte	 de	

pessoal;	

• Evitar	a	recontaminação	de	qualquer	área	já	limpa	e	desinfetada.	

	

V.4.1.	Eutanásia	de	animais	infetados:	
 

Limpeza	e	desinfeção	preliminares	de	 forma	a	evitar,	ou	 limitar	ao	máximo,	a	

propagação	do	agente:		

• 	Fornecer	vestuário	de	proteção	e	chuveiros	aos	operadores;	
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• Depois	 da	 eutanásia,	 aspergir	 os	 cadáveres	 com	 desinfetante.	 Realizar	 o	

transporte	dos	cadáveres	em	contentores	fechados	e	estanques,	até	ao	local	de	

eliminação;	

• Assim	que	removidos	os	cadáveres	das	 instalações,	aspergir	com	desinfetante	

todas	as	áreas	onde	os	animais	estavam	alojados,	assim	como	todas	as	áreas	

contaminadas	durante	a	eutanásia	ou	exame	post	mortem;	

• Quaisquer	 resíduos	 biológicos	 devem	 ser	 cuidadosamente	 recolhidos	 e	

eliminados	juntamente	com	os	cadáveres;	

• O	 desinfetante	 deve	 permanecer	 sobre	 a	 superfície	 tratada	 durante	 pelo	

menos	24	horas.		

	

Limpeza	e	desinfeção	finais:		

• 	O	estrume	e	material	de	cama	deve	ser	removido	e	incinerado;	

• 	A	 sujidade	de	 todas	as	 superfícies	deve	 ser	eliminada,	 através	de	um	agente	

desengordurante	ou	outro	apropriado,	seguindo-se	enxaguamento	com	água;	

• Após	a	lavagem	com	água	fria	deve	novamente	aspergir-se	com	desinfetante.		
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CAPÍTULO	VI	 –	NORMAS	DE	 BIOSSEGURANÇA	NAS	
INSTALAÇÕES	PECUÁRIAS	
	

	

Normas	 obrigatórias	 para	 alunos,	 pessoal	 auxiliar	 e	 docentes	 das	 respetivas	

unidades	curriculares.		

Têm	 como	 objetivo	 primário	 proteger	 as	 pessoas,	 animais,	 instrumentos	 e	

outros	 bens	 de	 acidentes,	 danos	 ou	 afeções,	 incluindo	 infeções	 ou	 infestações	 ou	

ainda	serem	vetores	de	perigos	biológicos	ou	químicos.		

Os	 objetivos	 secundários	 consistem	 na	 formação	 e	 educação	 dos	 alunos,	

proprietários	e	clientes.		

	

VI.1.	Vigência	das	normas	
	

As	 presentes	 normas	 são	 de	 caracter	 obrigatório	 no	 período	 letivo	

compreendido	(aulas)	e	no	que	se	aplique	à	sua	preparação	(período	letivo	anterior)	e	

ao	seu	acompanhamento	(período	letivo	posterior).		

Não	 substituem	 as	 aplicadas	 localmente	 por	 cada	 exploração	 visitada,	 e	

carecem	 de	 outras	 específicas	 para	 riscos	 biológicos	 ou	 químicos	 excecionais	 ou	

entretanto	diagnosticado	nas	explorações.		

De	 igual	 forma,	 não	 substituem	 todos	 os	 comportamentos	 e	 técnicas	 de	

lavagem	recomendadas	no	âmbito	do	Mestrado	Integrado	em	Medicina	Veterinária	da	

UTAD,	do	seu	Hospital	e	dos	seus	laboratórios.		

	

VI.2.	Doenças	e	limitação	físicas	dos	alunos	
	

Qualquer	 situação	 de	 doença	 ou	 limitação	 física	 mesmo	 que	 temporária	

suspeita	de	provocar	 interferência	na	permanência	do	aluno	na	exploração	deve	 ser	

previamente	 comunicada	 ao	 docente,	 mesmo	 que	 não	 conste	 das	 situações	 gerais	

legalmente	previstas.		
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De	igual	forma,	devem	ser	reportadas	ao	docente	qualquer	situação	nosológica	

provável	 ou	 suspeita	 de	 ter	 sido	 adquirida	 durante	 a	 permanência	 nas	 explorações,	

incluindo	acidentes.	

	

VI.3.	Regras	para	acesso	às	explorações	
	

VI.3.1.	Indumentária	
	

Uso	obrigatório	de	fato	de	macaco	ou	equivalente	(bata	branca)	e	galocha	ou	

equivalente	 (calçado	 fechado);	 deverão	 sempre	 ser	 respeitadas	 as	 regras	 de	

desinfeção	respeitantes	os	pedilúvios	existentes.		

Uso	 obrigatório	 de	 luvas	 descartáveis	 para	 manuseamento	 de	 animais	 ou	

materiais	 ou	 ainda	 contacto	 físico	 com	 instalações	 (paredes,	 pavimentos)	 ou	

maquinaria.	Todo	o	vestuário	e	calçado	reutilizado	deve	estar	em	condições	próprias,	

i.e.,	íntegros,	lavados	e	desinfetados	(calçado).		

Todas	as	pessoas	presentes	no	âmbito	das	aulas	práticas	 se	devem	equipar	e	

desequipar	em	local	próprio	e	ainda	de	acordo	com	as	regras	vigentes	nas	instalações	

zootécnicas	da	UTAD	ou	HVUTAD.		

O	 material	 reutilizável	 deve	 ser	 devidamente	 acomodado	 e	 guardado	 e	 o	

descartável	colocado	em	contentores	de	lixo	próprio.		

Todo	o	pessoal	se	deve	sujeitar	a	duche	entre	visitas	realizadas	no	mesmo	dia	a	

diferentes	explorações	da	mesma	espécie.	Recomenda-se	a	existência	de	2	pares	de	

galochas	 e	 fato	 de	 macaco	 ou	 equivalentes	 de	 forma	 a	 intercalar	 o	 seu	 uso,	 com	

destaque	para	deslocações	no	mesmo	dia.	

	

VI.3.2.	Material	médico	(instrumentos	e	equipamentos)	e	amostras	
biológicas	
	

Todo	o	material	médico	de	uso	pessoal	deve	ser	corretamente	transportado	e	

devidamente	acondicionado.		
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Os	 estetoscópios	 devem	 estar	 limpos	 e	 são	 de	 uso	 exclusivamente	 próprio.	

Outro	material	médico	de	uso	pessoal	(ex.	termómetro)	deve	ser	limpo	e	desinfetado	

(ex.:	álcool	a	70º	ou	chorexidina	a	0.5%).		

O	 restante	 material	 médico	 a	 ser	 fornecido	 deve	 ter	 transporte	 e	

manuseamento	adequado.		

O	 docente	 deve	 esclarecer	 todas	 as	 informações	 relativas	 ao	 seu	 uso,	 sendo	

dever	 do	 aluno	 informar	 o	 docente	 em	 situações	 de	 dúvidas	 ou	 em	 caso	 de	

impreparação	 ou	 inaptidão	 específicas	 de	 determinado	 material	 ou	 instrumento	

médico.		

As	amostras	biológicas	devem	ser	recolhidas	e	acondicionadas	de	acordo	com	

as	instruções	do	respetivo	laboratório.		

	

VI.3.3.	Material	didático	
	

O	material	utilizado	para	registo	(cadernos,	canetas,	máquinas	fotográficas	ou	

equivalentes)	e	bolsas	devem	ter	manuseamento	cuidado,	com	especial	atenção	onde	

é	pousado.	

Parte	 deste	 material	 deve	 ser	 pousado/guardado	 em	 lugar	 próprio	 e	 único	

dentro	das	explorações.	

	

VI.3.4.	Comportamentos	dentro	das	explorações	
	

• Não	consumir	alimentos	e	bebidas;		

• Não	levar	nada	à	boca,	nariz	ou	olhos;		

• Não	fumar	nem	mascar	chicletes;		

• Não	aplicar	cosméticos	ou	perfumes;		

• Não	manusear	lentes	de	contato;		

• Não	inspirar	(cheirar)	nenhuma	substância	ou	material	exposto;		

• Não	ligar	ou	manusear	equipamentos;		

• Comportar	de	maneira	adequada	para	evitar	danos	e/ou	acidentes.		
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CAPÍTULO	 VII	 –	 NORMAS	DE	 BIOSSEGURANÇA	 EM	
AULAS	EXTRAMUROS	
	

	

Os	 estudantes	 são	 levados	 para	 várias	 instalações	 fora	 da	 universidade	 no	

contexto	 letivo.	 Estas	 instalações	 incluem	 matadouros,	 lotas,	 mercados	 municipais,	

talhos,	 cantinas,	 unidades	 de	 processamento	 de	 alimentos,	 explorações	 de	 espécies	

pecuárias.		

Para	além	destes,	no	contexto	de	formação	prática	os	estudantes	realizam	

estágios	em	entidades	exteriores	à	universidade.		

Desta	 forma,	no	 início	de	 cada	 semestre	 são	 realizadas	 formações	específicas	

relativamente	 às	 normas	 de	 cada	 entidade,	 e	 são	 reforçadas	 antes	 da	

visita/permanência	do	aluno	na	entidade.		

As	 regras	e	cuidados	de	higiene	são	comuns	a	 todas	as	seguintes	entidades	e	

estão	mencionadas	no	ponto	II.1.3.4	deste	manual.		

Relativamente	aos	EPI,	estes	podem	sofrer	alterações	conforme	a	entidade	de	

visita/permanência,	dependente	da	atividade	a	ser	desenvolvida	pelo	aluno.		

	

VII.1.	 Centros	 de	 Atendimento	 Médico-Veterinário	
(CAMV)	
	

Nos	CAMV	as	regras	aplicadas	são	iguais	as	regras	que	o	aluno	deverá	cumprir	

no	 HVUTAD,	 presente	 no	 ponto	 II.1.3.2	 deste	 manual,	 sendo	 que	 o	 aluno	 deverá	

possuir	 o	 EPI	 lavado	 e	 de	 uso	 diário,	 no	 caso	 dos	 estágios	 de	 forma	 a	 evitar	 a	

contaminação.		

Durante	os	estágios,	os	estudantes	devem	seguir	as	 indicações	da	orientadora	

ou	colaboradores	de	serviço.	Devem	comportar-se	de	acordo	com	o	local	de	trabalho	e	
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mantendo	 a	 obrigação	 de	 confidencialidade	 relativamente	 aos	 procedimentos	 que	

ocorram	dentro	das	instalações.		

Cada	aluno	recebe	formação	relativamente	a	regras	de	higiene	e	segurança	da	

entidade	para	a	realização,	protocolos	de	circulação,	fluxo	de	entrada	e	saída.	Em	caso	

de	necessidade	de	algum	equipamento	específico,	ou	em	casos	de	regras	de	segurança	

mais	específicas	previamente	ao	início	do	estágio	o	discente	é	informado.		

Atualmente	o	MIMV	possui	contrato	com	3	docentes	que	orientam	estudantes	

durante	 os	 seus	 estágios	 curriculares	 em	 CAMV,	 fora	 estes,	 possui	 46	 protocolos	 já	

estabelecidos	 com	 entidades	 exteriores	 à	 universidade	 onde	 os	 alunos	 podem	

desenvolver	competências	praticas.	

	

VII.2.	Explorações	de	animais	de	produção	e	equinos	
	

As	 regras	 de	 segurança	 em	 explorações	 de	 espécies	 pecuárias	 já	 foram	

referidas	no	capítulo	VI	deste	manual.		

Tal	 como	 no	 HVUTAD	 e	 nas	 explorações	 pecuárias	 da	 universidade	 o	 aluno	

deverá	 apresentar-se	 com	 o	 EPI	 adequado,	 em	 boas	 condições	 e	 limpo.	 Alunos	 que	

não	reúnam	estas	condições,	por	questões	de	segurança,	serão	convidados	a	 retirar-

se.		

Durante	 as	 visitas/estágios,	 os	 alunos	 deverão	 sempre	 seguir	 as	 indicações	 do	

orientador	 e/ou	 colaboradores	 do	 serviço	 e	 manter	 sempre	 uma	 atitude	 de	 alerta	

devido	à	impressibilidade	dos	animais,	principalmente	os	de	grande	porte.		

O	 médico	 veterinário	 responsável	 deve	 verificar	 se	 existem	 condições	 de	

segurança	 para	 os	 estudantes	 executarem	 determinados	 procedimentos,	 caso	

necessário	o	aluno	poderá	ficar	interdito	de	executar	o	procedimento	para	salvaguarda	

do	próprio.		

Os	estudantes	são	ainda	alertados	para	a	obrigatoriedade	de	confidencialidade	

relativamente	 às	 operações	 que	 ocorrem	 no	 interior	 das	 instalações	 e	 ainda	 para	 a	

proibição	de	captação	de	imagens	e	sons.	
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As	 regras	 de	 biossegurança	 devem	 ser	 seguidas	 de	 forma	 exemplar,	 e	 se	 necessário	

algum	 EPI	 específico	 ou	 alguma	 regra	 específica	 da	 exploração	 (por	 exemplo	

necessidade	 de	 higienização	 antes	 e/ou	 depois	 da	 visita)	 o	 aluno	 deverá	 ser	

previamente	notificado.		

Em	 algumas	 destas	 entidades	 o	 estudante	 poderá	 executar	 a	 prova	 de	

intradermotuberculinização	 comparada	 para	 o	 diagnostico	 da	 tuberculose	 bovina,	

após	a	autorização	do	médico	veterinário	e	sempre	com	supervisão.	

Os	 estudantes	 poderão	 efetuar	 colheitas	 de	 sangue	 para	 diagnóstico	 de	

brucelose	 dos	 bovinos	 e	 brucelose	 dos	 pequenos	 ruminantes	 e	 poderão	 identificar	

vitelos	 e/ou	 pequenos	 ruminantes	 mediante	 a	 aposição	 de	 marcas	 auriculares.	

Qualquer	 uma	 destas	 atividades	 só	 pode	 ser	 realizada	 após	 autorização	 do	Médico	

Veterinário	e	sempre	sob	a	sua	supervisão.		

O	MIMV	possui	6	docentes	de	extramuros	que	orientam	os	estudantes	durante	

as	 atividades	 de	 estágio	 curricular.	 Para	 além	 disto	 possui	 protocolo	 firmado	 com	 8	

entidades	onde	os	alunos	poderão	desenvolver	atividades	de	prática	clínica.		

	

VII.3.	 Matadouros,	 salas	 de	 desmancha,	 indústrias	
alimentares,	 lotas,	 unidades	 de	 restauração,	 talhos,	
mercados	e	supermercados	
	

Estas	 aulas	 práticas	 são	 desenvolvidas	 em	 contexto	 de	 ambiente	 real	 de	

trabalho,	pelo	que	deve	ser	sempre	respeitada	a	integridade	dos	produtos	produzidos	

nos	diferentes	operadores	económicos.	

Antes	 de	 dar	 inicio	 à	 visita	 o	 docente	 responsável	 deverá	 relembrar	 todas	 as	

normas	de	biossegurança	e	verificar	se	todos	os	alunos	possuem	os	EPI	adequados.	

Todos	 os	 estudantes	 devem	 estar	 devidamente	 equipados	 com	 os	 EPI	

recomendados,	sendo	normalmente:		

• 	Macacão	ou	calças	e	bata;		

• 	Touca;		
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• Avental;		

• Botas;		

• o	Luvas	de	latex	e	de	aço	(	proceder	a	cortes)		

• Máscara	(Ex:	caso	de	abates	sanitários).	

Os	cabelos	devem	estar	apanhados,	as	mãos	higienizadas	com	unhas	aparadas	

e	 sem	 verniz.	 A	 bijuteria	 não	 deverá	 estar	 presentes	 e	 os	 piercings	 deverão	 estar	

tapados.	 Em	 caso	 de	 feridas	 expostas	 esta	 deverá	 estar	 tapada	 com	 um	 penso	 e	

impermeabilizada.		

Durante	 a	 aula	 os	 estudantes	 devem	 evitar	 tocar	 em	 produtos	 para	 evitar	

contaminações	 cruzadas,	 proceder	 à	higienização	das	botas	 sempre	que	 transitar	 de	

zonas	de	um	mesmo	operador	económico	e	seguir	os	circuitos	de	circulação	e	todas	as	

recomendações	 de	 biossegurança.	 No	 final	 de	 cada	 visita,	 o	 aluno	 deverá	 seguir	 os	

protocolos	da	entidade,	isto	é,	retirar	os	consumíveis	e	descartar	de	forma	apropriada,	

higienizar	as	mãos	e	as	botas.		
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CAPÍTULO	VIII	–	IMPORTÂNCIA	DA	FORMAÇÃO	
	

	

	 A	 formação	 em	 segurança	 e	 em	 biossegurança	 pode	 desempenhar	 um	 papel	

preponderante	 para	 determinar	 a	 proficiência	 dos	 profissionais	 de	 saúde.	 Os	

programas	 e	 as	 políticas	 de	 formação	 em	 biossegurança	 apresentam	 implicações	

importantes	no	setor	dos	cuidados	de	saúde.	

	 O	objetivo	geral	da	formação	é	desenvolver	a	consciência	de	saúde,	segurança	

e	 questões	 ambientais	 relacionadas	 com	 equipamentos	 de	 proteção	 individual,	

resíduos	hospitalares,	riscos	biológicos	e	como	estes	podem	afetar	os	trabalhadores	e	

estudantes	 no	 seu	 trabalho	 diário.	 Além	 disso,	 fornece	 ferramentas	 para	 evitar	 a	

exposição	 a	 riscos	 biológicos,	 químicos	 e	 outros	 e	 para	 fomentar	 a	 responsabilidade	

em	matéria	de	 segurança	 laboratorial,	 controlo	da	 infeção	hospitalar	e	de	gestão	de	

resíduos	hospitalares.	

	 A	 formação	 constitui	 uma	 excelente	 oportunidade	 para	 expandir	 o	

conhecimento	 base	 de	 todos	 os	 trabalhadores	 e	 estudantes,	 reduzindo	 assim	 os	

pontos	fracos	de	segurança	do	curso.	Ao	receber	formação,	o	indivíduo	torna-se	capaz	

de	 executar	 o	 seu	 trabalho	 de	 forma	 segura,	 sendo	 mais	 consciente	 dos	 perigos	 e	

procedimentos	 básicos	 de	 segurança,	 o	 que	 constrói	 maior	 confiança	 e	 aumenta	 o	

sentido	 de	 responsabilidade	 no	 trabalho,	 podendo	 aumentar	 o	 seu	 desempenho	 e	

simultaneamente	contribuir	para	um	elevado	nível	de	saúde	ocupacional.	Além	disso,	

potencia	a	capacidade	de	trabalho	sem	supervisão	e	diminui	a	necessidade	de	procura	

de	formação	por	conta	própria,	o	que	também	constitui	um	fator	psicossocial	positivo.	

	



	

CAPÍTULO	IX	–	ATIVIDADES	DO	GRUPO	DE	
BIOSSEGURANÇA	
	

	

	 Incluída	num	conceito	de	segurança	integrada,	a	biossegurança	dos	elementos	

que	 constituem	 a	 comunidade	 é	 uma	 preocupação	 institucional	 da	 Universidade	 de	

Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	(UTAD)	e,	por	isso,	continuar-se-á	a	investir	na	divulgação	

de	boas	praticas	de	segurança	e	biossegurança	em	ambiente	laboratorial	e	hospitalar	e	

em	instalações	pecuárias,	bem	como	na	formação	contínua	dos	Estudantes	e	diversos	

profissionais	nestas	áreas,	acreditando	que	é	uma	condição	essencial	e	uma	mais	valia,	

agora	e	no	futuro.	

	

	

Página	de	Biossegurança	do	MIMV-UTAD:	http://biosseguranca.mimv.utad.pt	


