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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: 

 CONHECIMENTO:  

  O que? Para que? Por que? Como? 

 

 SERIEDADE:   

  Rigor científico 

 

 ÉTICA: 

  Respeito as regras de laboratório 

           Respeito aos colegas 

           Ética na experimentação animal 

 

 

    



BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO: 

   

 

  “É  o conjunto de normas que dizem 
respeito à organização e às condições sob as 
quais estudos em laboratório e/ou campo 
são planejados, realizados, monitorados, 
registrados e relatados.” 



• Lavar as mãos antes e após a jornada, e 
sempre que necessário. 

• Não comer ou preparar alimentos 

• Não fazer higiene bucal, maquiagem, roer unhas... 

• Trabalhar com seriedade 

• Descartar adequadamente material 

BOAS PRÁTICAS 



BOAS PRÁTICAS: ÁREA FÍSICA 
ORGANIZAÇÃO 



Organizar protocolo antes das tarefas. 

Boas práticas em laboratórios de saúde  

Cuidado ao manipular materiais ou 

equipamento. 

Cuidar com correntes de ar na 

manipulação de reagentes - pesagem. 

Evitar trabalhar sozinho. 



Não atender o telefone ou abrir portas 

usando luvas. 

Boas práticas em laboratórios de saúde  

Não utilizar o celular dentro do laboratório 

de experimentação 

Quando for trabalhar, manter a bancada 

livre de cadernos, livros ou qualquer 

material que não faça parte da tarefa. 



- Equipamentos de proteção individual (EPI) 

- Equipamentos de proteção coletiva (EPC) 

Barreiras de contenção primária 

Barreiras de contenção secundária 

- Desenho e estrutura física dos laboratórios 

Barreiras de contenção 



REGISTRAR 

Boas práticas em laboratórios de saúde  

IDENTIFICAR 

• Protocolos 

• Resultados de  Experimentos 

• Uso de equipamentos 

• Caderno de bancada  

• Materiais em uso 

• Materiais em estoque 

• Reagentes/ soluções 

• identificação do material, data de 

preparação, concentração e pessoa 

responsável, data de validade,   



Como se comportar durante os testes 
comportamentais 

Estou triste! Vou me 
jogar de cima do braço 
aberto do labirinto em 

cruz elevado! 

Lúcio Fernandes Pires 
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Testes comportamentais 

 A presença no laboratório só é permitida com o EPI (Equipamento 
de Proteção Individual) próprio: avental (jaleco) de mangas longas e 
devidamente fechado. Outros EPIs (luvas, óculos de proteção, 
máscara e outros), eventualmente necessários, também deverão ser 
utilizados conforme orientações. 
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Ler sempre os rótulos dos produtos químicos 

com os quais vais trabalhar.  

Não é permitido beber, comer, fumar ou aplicar 

cosméticos dentro do laboratório, em 

decorrência do alto risco de contaminação. 



Antes de iniciar uma atividade 

experimental, deve ler atentamente o 

protocolo experimental e, se tivere 

alguma dúvida, deve esclarecê-la antes 

de iniciar a atividade. 

Efetuar todas as atividades e montagens 

no centro da mesa e NUNCA junto as 

bordas da bancada. 



Manter sempre a bancada limpa e 

organizada. 

Depois de terminar uma atividade 

experimental,  limpar e arrumar todo o 

material utilizado. 



 

 

 


