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 MANUAL DE BIOSSEGURANÇA 
 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

 

Prover informações sobre a política de biossegurança da Conceito Diagnóstica. 
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1.  APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos empregados da Conceito Diagnóstica. 

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Executante: Representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA.  

Participantes: Todos colaboradores da Conceito Diagnóstica. 

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

Norma Regulamentadora Nº 32 (NR 32) Segurança no trabalho em Serviços de 

Saúde. 

Lei 8213/91 Ministério do trabalho - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências. Art. 19.  Acidente do trabalho  

NR 5 Portaria número 5 de 18/04/1994 Comissão interna de prevenção de acidentes 

– CIPA 

RDC ANVISA no 306/04 e Resolução CONAMA no 358/05 

NR-07/94 Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO 

NR-09/94 Programa de prevenção de riscos ambientais- PPRA 

NR-01 Prevenção de Segurança e Saúde no Trabalho. 

RDC 16 /2013 de 28/03/2013 - Boas práticas de Fabricação de produtos médicos e 

produtos para diagnóstico de uso In Vitro. 

Instrução normativa ANVISA /DC número 08 de 26/12/2013 - Boas práticas de 

fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico uso In Vitro aplicáveis ás 

empresas que realizam as atividades de importação, distribuição e armazenamento. 

4. DEFINIÇÕES 

Ordem de serviço de segurança: Ordem de Serviço de segurança é um documento 

para orientar e informar os trabalhadores da empresa, quais são os riscos que irão 
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encontrar no ambiente de trabalho e na execução de suas atividades, para que o 

mesmo possa ter alguns cuidados e realizar procedimentos para sua proteção. 

CIPA: Comissão interna de prevenção de acidentes. 

EPI: Equipamento de proteção individual. 

Acidente do Trabalho (Conceito Legal): Será aquele que ocorre pelo exercício do 

trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou 

doença que cause a morte, a perda ou redução permanente ou temporária da 

capacidade para o trabalho. 

Doença do Trabalho: É entendida como a doença adquirida ou desencadeada em 

função das condições específicas em que o trabalho é realizado, e com ele se relacione 

diretamente, além de ser constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e 

da Previdência Social. 

Acidente de trajeto: É aquele que ocorre com o empregado, no percurso da residência 

para o trabalho e vice-versa. 

Agentes ambientais: São agentes encontrados no ambiente de trabalho, que podem 

provocar acidentes e/ou doenças ocupacionais.  

 Tipos de agentes ambientais: físico, químico, biológico.  

Resíduos: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços de 

saúde que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu 

manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final.   

Resíduos Grupo A - Engloba os componentes com possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, 

peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre 

outras. 

Resíduos Grupo B - Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Ex.: medicamentos 
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apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre 

outros.  

Resíduos Grupo E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas 

de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 

lancetas, espátulas e outros similares. 

5. Procedimentos 

5.1 Política de Biossegurança 

A Conceito Diagnóstica tem como atividade principal o “Comércio atacadista de 

máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e 

peças”. É classificada, pela legislação, como grau de risco 3, fazendo-se necessária a 

adoção de planos e normas de segurança na prevenção de acidentes e minimização 

de exposições a microrganismos de risco de contaminação.  

Neste contexto o cumprimento as normas regulamentadoras é item obrigatório e 

monitorado; os requisitos legais, de segurança e meio ambiente são implementados 

como descrito a seguir. 

5.1.1  CIPA 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem papel fundamental 

assegurando a proteção e prevenção de acidentes ocupacionais relacionados a 

biossegurança.  

Nota: Entenda como é implementada a CIPA na Conceito Diagnóstica, vide anexo 

ANX.BIO.001(1) Etapas implementação da CIPA. 

As funções da CIPA são: 

 Assegurar o cumprimento deste manual e da legislação em vigor; 

 Coordenar com os gestores da empresa a aplicação do manual; 

 Verificar o cumprimento e a implementação dos requisitos do manual; 

 Formar os colaboradores envolvidos; 
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Assim como os cipistas, cada empregado da Conceito Diagnóstica deve conhecer as 

exigências e a forma de cumprir esta norma. 

5.1.2  PCMSO 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) tem como objetivo 

promover e preservar a saúde dos trabalhadores da Conceito Diagnóstica. Ele é 

confeccionado por um fornecedor habilitado e qualificado pelos integrantes da CIPA. 

Pelas características de nossa atividade o programa tem enfoque preventivo às 

doenças de cunho ocupacional, favorecendo a diminuição do absenteísmo, melhoria 

da produtividade e melhoria da qualidade de vida do trabalhador. 

5.1.2.1 Metodologia de Desenvolvimento do Programa 

 Estabelece exames de prevenção e controle de exposições de riscos detectados 

no ambiente de trabalho; 

 Avalia os postos de trabalho;  

 Programa os exames clínicos e complementares: 

1. Exame admissional 

2. Exame periódico 

3. Retorno ao trabalho 

4. Mudança de função 

5. Demissional 

6. Exames laboratoriais complementares 

 

A marcação dos exames é realizada pela Analista Financeira, e utiliza-se o software 

SOC, passo a passo relatado no ANX.BIO.001(2) Agendamento de Exames Clínicos e 

Ocupacionais. 

O aviso de vencimento dos exames periódicos é feito através de e-mail, em que a 

contratada envia a analista financeira um relatório com antecedência de até 30 dias do 

vencimento. 



Autor: Andreia Soares 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Biossegurança  

MA.BIO.001 

Versão: 0 

Emitido em: 31/05/2019  

Próxima revisão: 14/06/2021 

Início de vigência: 14/06/2019 

 

 

 

Após o recebimento do e-mail a analista financeira aciona o gestor responsável de cada 

área que deverá responder por e-mail em até 24h reportando a melhor agenda para 

realização do periódico de seu liderado. 

A analista financeira realiza o agendamento no sistema SOC e envia um e-mail de 

confirmação do agendamento ao empregado com cópia para sua liderança 

 Em caso de remarcação a liderança deve informar a analista financeira por e-mail 

sugerindo nova data, em um prazo mínimo de até 4 horas de antecedência da 

consulta/exame pré-agendada, são aceitas até duas remarcações. 

O atestado de saúde ocupacional (ASO) é emitido em duas vias, uma fica arquivada 

na pasta do funcionário e/ou digitalizada no sistema SOC e pasta no servidor pelo 

controle da analista financeira e a outra é fornecida ao empregado. Os resultados dos 

exames complementares são entregues lacrados diretamente ao empregado. 

A analista financeira acompanha a realização dos exames ocupacionais através do 

sistema SOC. Sendo este, um indicador de biossegurança avaliado semestralmente. 

Nota: O programa possui renovação anual e está disponível na forma física ou 

eletrônica.  

5.1.2.2 Vigilância Médica e de Saúde 

 Caixa de primeiros socorros 

É mantido na área administrativa sob a responsabilidade da CIPA uma caixa de 

primeiros socorros, que contém no mínimo os itens citados no PCMSO vigente. 

 Unidades de pronto atendimento referencial 

O programa de controle médico de saúde ocupacional da Conceito Diagnóstica, orienta 

que em caso de acidentes do trabalho e/ou mal súbito que o empregado seja 

encaminhado ao pronto atendimento mais próximo e deslocar com apoio do corpo de 

bombeiros, 193 ou com o SAMU, 192.  

1. Unidade Socorro Hospital João XXIII 

Avenida Prof.Alfredo Balena, nº 400, Bairro: Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 

30.130-100, Telefone: (31) 3239-9200 
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2. Hospital Unimed Contorno 

Avenida do Contorno, nº 3097, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 

30.110-017, Telefone: (31) 3214-8000 

 

3. Hospital Unimed Contagem 

Avenida Babita Camargos, nº 1965, Bairro: Cidade Industrial, Contagem/MG, 

CEP: 32.210-110, Telefone: (31) 3369-9601 

 

 Vacinação 

Os funcionários expostos a riscos biológicos, segundo a relação que consta no 

PCMSO vigente, são vacinados contra a hepatite “B”, Tétano e Difteria, sendo 

recomendado a dose de reforço após 10 anos. 

Nota: a monitoração para controle de imunização da hepatite “B” é feita a partir de 

90 dias da primeira dose da vacina. 

 Acompanhamento Documento base do PCMSO da Conceito Diagnóstica 

O acompanhamento do PCMSO é realizado pelo cumprimento do cronograma de 

ações pré-estabelecidas no início da vigência do programa anual. Vide documento 

vigente. 

5.1.3  Acidentes Ocupacionais 

Será considerado como acidente do trabalho os casos em que: 

 Embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte 

ou a perda ou a redução da capacidade para o trabalho; 

 O acidente sofrido pelo empregado no local e no horário de trabalho; 

 Doença proveniente de contaminação acidental do empregado, no exercício de 

suas atividades. 

Em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, 

inclusive veículo de propriedade do empregado;  

 No percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela. 
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 Nos períodos destinados a refeições ou descanso ou por ocasião da satisfação 

de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o 

empregado será considerado a serviço da empresa.  

 

Todo e qualquer acidente e/ou incidente deve ser comunicado, imediatamente ao 

superior imediato e aos representantes da CIPA. A ocorrência será documentada pelos 

representantes da CIPA com o preenchimento do formulário CAT (comunicação de 

acidente de trabalho), no site da Previdência 

http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html ou pelo aplicativo 

liberado pela Previdência Social CAT 4.0. 

Internamente os registros e gerenciamento dos acidentes são feitos através do 

ANX.BIO.001(3) Formulário de acompanhamento de acidentes.  

Para os casos de agentes infecciosos deve-se realizar o preenchimento do 

ANX.BIO.001(4) Relatório Interno de Exposição, que contém: 

 O tipo de exposição ocorrido (lesão de pele, exposição a aerossóis etc.); 

 Tipo de instrumento, dispositivos cortantes e etc. envolvidos; 

 Tipo de material contaminado ("material fonte") envolvido (sangue, urina, 

reagente, amostra coletada); 

 Os agentes biologicamente ativos que podem estar contidos no material. 

5.1.3.1 Administração de Acidentes Ocupacionais – Material Potencialmente 

Infeccioso e Perigoso 

O objetivo da profilaxia pós-exposição é a prevenção de doenças infecciosas clínica 

após exposição acidental crítica ao material potencialmente infeccioso. 

As exposições acidentais críticas podem ocorrer sob a forma de: 

 Penetração e lesões das membranas mucosas; 

 Contato com pele ferida ou inflamada; 

 Contato com as membranas mucosas, por exemplo, contra respingos; 

 Inalação de aerossóis. 
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5.1.3.2 Profilaxia pós exposição a materiais biológicos 

Em caso de exposição, a pessoa afetada deve procurar assistência médica em um 

hospital de referência mais próximo e, se necessário, deverá receber do médico 

responsável pelo atendimento no hospital, tratamento imediatamente. O funcionário 

deverá comunicar ao supervisor e aos representantes da CIPA sobre o incidente, o 

mais rapidamente possível. 

Se possível, guarde uma amostra do material biológico para análise. 

5.1.3.3 Procedimento pós exposição a materiais perigosos 

Em caso de exposição a materiais tóxicos, por derramamento acidental de produto ou 

inalação, o funcionário deve procurar assistência médica em uma rede hospitalar mais 

próxima, munido da ficha de segurança de emergência do produto. 

Em caso de acidente na estrada e derramamento destes produtos, a ficha de segurança 

de emergência deve ser apresentada a autoridade local para ciência das medidas a 

serem tomadas para evitar ou minimizar os danos ao meio ambiente e o fabricante 

deve ser comunicado imediatamente.  

5.1.3.4 Procedimento típico de profilaxia pós exposição 

A equipe é treinada periodicamente em relação aos procedimentos pós-exposição. E 

as ações a serem seguidas devem ser conforme descritos abaixo: 

 Tratamento do local de exposição: 

 Lavar cuidadosamente com água e sabão. Lavar com muita água durante 15 

minutos; 

 Desinfetar as feridas e a pele lesionada com desinfetante adequado para feridas. 

Em uma situação de emergência, pode ser usado etanol 70%. As membranas 

mucosas e os olhos devem ser lavados imediatamente com água em 

abundância ou com soro fisiológico durante pelo menos 15 minutos; 

 

Atenção: Não usar álcool ou soluções alcoólicas nas membranas mucosas ou nos 

olhos. 
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 Em caso de picada de agulha, não causar o sangramento da ferida, lavar com 

água, sabão e enxaguar completamente; 

 A pele intacta deve ser lavada cuidadosamente com água e sabão durante 15 

minutos. 

 

 As exposições a fluidos potencialmente infecciosos resultantes de um evento 

percutâneo (p.ex. agulha ou haste) ou do contato com as membranas mucosas 

apresentam o maior risco de transmissão da doença e requerem avaliação adicional.  

5.1.3.5 Práticas de Biossegurança no Laboratório 

Em áreas onde são manipulados materiais potencialmente contaminados ou 

infecciosos: 

 A pipetagem com a boca está proibida; 

 As etiquetas não devem ser lambidas, os materiais não devem ser colocados 

na boca; 

 Comer, beber, mascar chicletes, fumar, aplicar cosméticos ou a manipulação 

de lentes de contato estão proibidos; 

 As áreas de trabalho devem ser mantidas arrumadas, limpas e livres de 

materiais que não são pertinentes ao trabalho. Manuais, computadores 

portáteis, notebooks não devem ser colocados em áreas potencialmente 

contaminadas. Devem ser usadas bancadas com áreas limpas; 

 As áreas de trabalho e as ferramentas devem ser descontaminadas após 

qualquer derrame de material potencialmente contaminado; 

 O pessoal deve lavar as mãos após o manuseio de materiais infecciosos e 

antes de sair da área; 

 Todos os procedimentos devem ser realizados de forma a minimizar a 

formação de aerossóis; 

 Todos os materiais contaminados devem ser descontaminados antes da 

revisão, reutilização ou antes de sua eliminação; 

 Os jalecos de laboratório contaminados devem ser embalados com segurança 

para descontaminação e limpeza fora do laboratório; 
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 Não deve ser usado calçado que deixem os pés expostos, permitido uso 

somente de calçados fechados.  

 Devem ser usados óculos de segurança; 

 Devem ser usadas máscaras para evitar a inalação de aerossóis 

contaminados. Preste atenção para o bom ajuste da máscara; 

 Luvas apropriadas para o trabalho devem ser usadas para todos os 

procedimentos que podem envolver o contato acidental com sangue, material 

infeccioso ou perigoso. Após o uso, as luvas devem ser removidas e eliminadas 

junto com os resíduos infecciosos. As luvas devem ser retiradas antes de usar 

materiais não contaminados como telefone, laptop, porta, entre outros. As 

mãos devem ser lavadas após a remoção das luvas.  

 

Nota: O uso de luvas duplas é recomendado para procedimentos com risco 

aumentado. 

 Todo o material potencialmente contaminado deve ser descartado de forma 

adequada (p. ex., os materiais descartáveis utilizados devem ser eliminados 

com os resíduos de risco biológico, as agulhas cortantes nos recipientes de 

materiais afiados com risco biológico, reagentes vencidos ou devolvidos 

descartados como produto químico). 

5.1.3.6 Boas práticas de laboratório ao visitar um cliente 

É orientado ao pessoal da área de serviço que realiza atendimento à clientes que os 

equipamentos de proteção individual e de descontaminação devem ser levados em 

cada visita.  

Devem ser seguidas, como mínimo, as normas de biossegurança estabelecidas na 

presente norma. Adicionalmente, quaisquer procedimentos mais rigorosos definidos 

pelo laboratório do cliente também devem ser respeitados. 



Autor: Andreia Soares 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Biossegurança  

MA.BIO.001 

Versão: 0 

Emitido em: 31/05/2019  

Próxima revisão: 14/06/2021 

Início de vigência: 14/06/2019 

 

 

 

5.1.4  PPRA 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), previsto na Norma 

Regulamentadora nº 09, visa levantar os riscos (físicos, químicos e biológicos) 

existentes no ambiente de trabalho e definir medidas de prevenção. 

Ele estabelece uma metodologia de ação que garante a preservação da saúde e 

integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho. 

Os objetivos do programa na Conceito Diagnóstica são: 

1. Informar aos empregados sobre os riscos aos quais estão expostos durante a 

execução de suas atividades laborais; 

2. Garantir a saúde e segurança nos locais de trabalho; 

3. Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores; 

4. Prevenir os riscos ocupacionais capazes de provocar doenças profissionais; 

5. Assegurar aos trabalhadores, padrões de saúde e bem-estar no ambiente de 

trabalho, bem como a proteção ao meio ambiente e dos recursos naturais. 

 

Anualmente é realizada uma avaliação de risco de cada cargo existente na Empresa e 

medidas propostas de prevenção, conforme descrito no programa vigente. 

O documento poderá ser disponibilizado fisicamente ou eletronicamente, desde que 

assinado através de assinatura digital.  

 À saber: 

5.1.4.1 Mapa de Risco 

A equipe da CIPA elabora bianualmente o mapa de risco da empresa, identificando os 

riscos existentes e capacitando os empregados para que possam ter cautela ao 

acessar os locais com mais riscos e garantir o uso dos EPI’s adequados. O mapa é 

fixado em local visível para todos. 

Com base neste documento e no PPRA a equipe da CIPA elabora a O.S de segurança, 

ANX.BIO.001(3) Ordem de Serviço de Segurança, que orienta o empregado sobre os 

riscos que está sujeito frente a suas atividades na Conceito Diagnóstica. 
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Nota:  Na Conceito Diagnóstica temos duas áreas de biossegurança, devidamente 

sinalizadas com o símbolo de risco biológico, sala de descontaminação e a área de 

manutenção de equipamentos. 

5.1.4.2 Garantia de Segurança no Trabalho 

Equipamentos de proteção individual -EPI 

O uso de EPI é obrigatório e a sua recusa injustificada poderá ser considerada como 

ato faltoso, passível de medidas cabíveis em lei. 

Deve ser utilizado conforme a sinalização da área ou local, e em atendimentos a 

clientes em campo.  

Todo EPI fornecido é verificado a validade do registro de CA (Certificado de 

aprovação do Ministério do Trabalho) e registrado no ANX.BIO.001(6) Modelo de 

Ficha de EPI.  

Nota: O empregado deverá comunicar ao seu gestor qualquer alteração que torne o 

seu EPI impróprio para uso, a fim de providenciar a reposição. 

A lista de EPI’s deve ser mantida atualizada, conforme recomendação do PPRA 

vigente:  

 Luvas descartáveis; 

 Máscara descartável; 

 Óculos de segurança; 

 Respirador purificador PFF2; 

 Jaleco impermeável constando CA (descontaminação de equipamentos). 

Também é disponibilizado álcool 70% (para instrumentos e superfícies). 

Cada funcionário é responsável pela higienização dos seus EPI’s. Os jalecos de uso 

diário são lavados em lavanderia especializada na limpeza de produtos supostamente 

contaminados.  
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Ordem de Serviço de segurança 

Todo empregado da Conceito Diagnóstica tem ciência dos procedimentos de 

segurança a serem adotados e as condições para sua realização, frente a sua função 

através do ANX.BIO.001(5) Ordem de Serviço de Segurança.  

Ações do PPRA 

A equipe da CIPA garante o cumprimento das ações propostas no programa de 

prevenção de risco ambiental, conforme registro no programa vigente. 

Descarte produtos grupos A,B,E 

Os resíduos originários de nossa operação são classificados em função de suas 

características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à 

saúde, de acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e Resolução CONAMA no 358/05. 

Os resíduos gerados pela Conceito Diagnóstica são classificados nas classes A, B e 

E. Estes resíduos são coletados, transportados e tratados pela empresa contrata e 

credenciada, através de um contrato de prestação de serviço. 

O material de classe B é acondicionado em vasilhame apropriado (polietileno de alta 

densidade e revestido por plástico) de capacidade máxima de 20 litros, cedido pela 

contratada. O material de classe A também é acondicionado em vasilhame específico, 

com boca larga e material resistente.  

Os materiais perfuro cortantes são armazenados em vasilhame adequado Descarpack, 

este recipiente deve ser preenchido somente até dois terços de sua capacidade, não 

podendo ser esvaziado ou reaproveitado. 

Estes materiais são armazenados temporariamente em sala sinalizada “Resíduos 

sólidos e líquidos” e segregada da circulação de funcionários.  

As coletas são mensais, conforme PGRSS. 

5.1.5  Treinamentos 

Os representantes da CIPA devem certificar-se que seja administrado o treinamento 

adequado e que sejam fornecidos os materiais de treinamento para os gestores e 
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funcionários. Também é de responsabilidade dos representantes da CIPA verificar se 

todos os funcionários potencialmente expostos passaram com êxito neste treinamento. 

O treinamento deve ser documentado. 

Os funcionários são treinados para executar medidas de profilaxia geral e de vigilância 

da saúde, no mínimo 1 treinamento ao ano. 

Conteúdo do treinamento 

Além de itens relevantes setoriais (ergonomia, cuidado manuseio de ferramentas, etc.), 

o conteúdo do treinamento deve incluir: 

 Ordem de Serviço de segurança; 

 Quais são os patógenos relevantes; 

 Como são transmitidos. 

 Sinais, sintomas e ciclo da doença, devido à infecção por HIV, HBV, HCV e, se 

apropriado, por outros patógenos relevantes; 

 Como reconhecer situações que possam envolver a exposição; 

 Precauções e equipamentos para evitar picadas de agulha; 

 Localização, tipos, seleção, utilização, manipulação, remoção, 

descontaminação e eliminação de equipamentos de proteção pessoal. 

 Descrição detalhada das boas práticas laboratoriais de Biossegurança; 

 Explicação de sinais e rótulos de risco biológico; 

 Informação e motivação para atingir a cobertura completa de vacinas; 

 Procedimentos de descontaminação; 

 Informações sobre o que fazer em caso de acidentes e incidentes, 

derramamentos; 

 Detalhes de acompanhamento pós-exposição; 

 Referência a documentos e páginas da internet para leituras adicionais e 

conhecimentos específicos (p. ex., regulamentações nacionais, locais, fichas de 

segurança, etc.). 
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6. CONTROLE DE REGISTROS 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

ANX.BIOSS.0

01(1) Etapas 

de 

Implementaçã

o da CIPA 

Pasta física 

Qualidade/ Pasta 

Servidor - 

Biossegurança 

Backup 

Servidor 

Nome/versão  Vigência 

do POP 

Deletar/ 

Picotar 

ANX.BIOSS.0

01(2) 

Agendamento

s de exames 

clínicos e 

ocupacionais 

Pasta física 

Qualidade/ Pasta 

Servidor - 

Biossegurança 

Backup 

Servidor 

Nome/ versão/ 

ano 

Vigência 

do POP 

Deletar/ 

Picotar 

ANX.BIO.001(

3) Ordem de 

Serviço de 

Segurança 

Pasta física 

Qualidade/ Pasta 

Servidor - 

Biossegurança 

Backup 

Servidor 

Nome/ 

Departamento 

Indetermin

ado 

Deletar/Picot

ar 

ANX.BIO.001(

4) Formulário 

para 

Acompanham

ento de 

Acidentes 

Pasta física 

Qualidade/ Pasta 

Servidor - 

Biossegurança 

Backup 

Servidor 

Arquivado por 

ano. 

5 anos Deletar/Picot

ar 

ANX.BIO.001(

5) Relatório de 

Exposição 

Pasta física 

Qualidade/ Pasta 

Servidor - 

Biossegurança 

Backup 

Servidor 

Nome/ Versão 5 anos Deletar/Picot

ar 

ANX.BIO.001(

6) Modelo de 

Ficha de EPI 

Pasta física 

Qualidade/ Pasta 

Servidor - 

Biossegurança 

Backup 

Servidor 

Nome/ ano. Indetermin

ado 

Deletar/Picot

ar 
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7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Atividades da 
CIPA 

CE – 
Comissão 
Eleitoral/ 
Designado 

ANX.BIOSS.001(1) 
Etapas de 
Implementação da 
CIPA 

Comissão da 
CIPA 

NA 

Exames 
Periódicos 

Analista 
Financeiro/DP 

ANX.BIOSS.001(2) 
Agendamentos de 
exames clínicos e 
ocupacionais 

ASO Sistema SOC 

Acidentes de 
Trabalho 

Comissão da 
CIPA 

CAT ANX.BIO.001(4) 
Formulário para 
Acompanhamento 
de Acidentes 

Internet 

Treinamentos 
e orientações 
de 
Biossegurança 
aos 
empregados 

Comissão da 
CIPA 

ANX.BIO.001(3) 
Ordem de Serviço 
de Segurança 

Registros de 
treinamentos 

NA 

Entrega de EPI Comissão da 
CIPA 

PPRA ANX.BIO.001(6) 
Modelo de Ficha 
de EPI 

EPIs 

PPRA/PCMSO Empresa 
Terceirizada 

Vistoria  Documento 
impresso e/ou 
eletrônico 

Contrato com 
empresa 
especializada 

8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

9.  APROVAÇÃO E ASSINATURA 

                                                                              

Data   Aprovado por 

14/06/2019   Antônio Marcos de Souza Rodrigues 
  

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

0 14/06/2019 Emissão do documento Andreia Soares 



Autor: Andreia Soares 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Biossegurança  

MA.BIO.001 

Versão: 0 

Emitido em: 31/05/2019  

Próxima revisão: 14/06/2021 

Início de vigência: 14/06/2019 

 

 

 

10. ANEXOS 

10.1  ANX.BIO.001(1) Etapas de Implementação da CIPA 

Vide anexo. 

 

10.2  ANX.BIO.001(2) Agendamentos de Exames 

Clínicos e Ocupacionais  

Vide anexo.  

 

10.3  ANX.BIO.001(3) Ordem de Serviço de Segurança 
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10.4  ANX.BIO.001(4) Formulário de Acompanhamento 

de Incidentes 
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10.5  ANX.BIO.001(5) Relatório de Exposição 
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10.6  ANX.BIO.001(6) Modelo de Ficha de EPI 

 


