
Biossegurança 

Módulo 2



Introdução
Desenvolvimento de Práticas de  Biossegurança

 1941 – Meyer e Eddie

 74  casos de brucelose associados a 

laboratórios nos E.U.A. 

 1949 – Sulkin e Pike 

 222 infecções virais (21 fatais)

 Somente 27% relacionadas a acidentes 

conhecidos
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Introdução
Desenvolvimento das Práticas de Biossegurança

 1951, 1965, 1976 – Sulkin e Pike

 Levantamento do número de infecções 

associadas a laboratório

 Mais de 5.000 laboratórios

 Total acumulado de 3.921 casos citados

 Infecções mais frequentemente relatadas: 
• Hepatite
• Tuberculose
• Tifo

• Encefalite Equina Venezuelana
• Brucelose 
• Tularemia 
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 1951,1965, 1976 – Sulkin e Pike

 Menos de 20% associadas a acidentes 

conhecidos.

 Exposição a aerossóis infecciosos plausível 

(mas não confirmada) em >80% dos casos 

relatados.

Introdução
Desenvolvimento de Práticas de  Biossegurança

2.1



Proteção:

 funcionários

 “produtos”

 assistentes

 pessoal de suporte ao laboratório 

 meio ambiente

Introdução
Por que utilizar práticas de Biossegurança?
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Introdução
Cadeia da Infecção

Reservatório do patógeno

Porta de escape

Transmissão

Rota de entrada/dose infecciosa

Hospedeiro susceptível

Período de incubação 2.1



Biossegurança

Aplicação da combinação das 

práticas e procedimentos 

laboratoriais, instalações e 

equipamentos de segurança 

para o trabalho com 

microorganismos 

potencialmente infecciosos.

Princípios 
Definição
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 NB1 - agentes conhecidos por não causarem 
doença.

 NB2 - agentes associados com doenças em seres 
humanos.

 NB3 – agentes nativos/exóticos  associados a 
doenças em seres humanos e com potencial para 
serem transmitidos via aerossol.

 NB4 – agentes perigosos/exóticos que ameaçam 
a vida.

Princípios 

Níveis de Biossegurança
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Nível de Biossegurança 1
Introdução

Adequado para o trabalho que envolve 

agentes bem caracterizados, conhecidos 

por não provocarem doenças em adultos 

humanos sadios e de risco potencial 

mínimo para o pessoal do laboratório e 

para o meio ambiente.
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Nível de Biossegurança 1 
Introdução

Exemplos:

 Bacillus subtilis

 Naegleria gruberi

 Vírus infeccioso da hepatite canina 

 E. coli
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Nível de Biossegurança 1 
Projeto da Instalação (Barreira Secundária)

2.3



Nível de Biossegurança 1 
Projeto da Instalação (Barreira Secundária)

Exigências:

 Laboratórios devem ter portas

 Pia para lavagem das mãos

 Superfícies de trabalho de fácil higienização

 Bancadas impermeáveis a água

 Móveis resistentes

 Janelas adaptadas com telas para insetos
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Nível de Biossegurança 1 

Projeto da Instalação (Barreira Secundária)

Facilmente limpo

e

descontaminado
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Exigências:

 Localização – não precisa ser separada 

 Estrutura – construção normal 

 Ventilação - nenhuma

Nível de Biossegurança  1 
Construção da Instalação (Barreira Secundária)
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Nível de Biossegurança 1 
Práticas Padrões de Microbiologia

 Restringir ou limitar o acesso

durante o trabalho

 Não permitir comer,

beber e fumar

 Proibido pipetar com

a boca
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Nível de Biossegurança  1 
Práticas Padrões de Microbiologia

Uso

de

dispositivos 
mecânicos

para a

pipetagem
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Nível de Biossegurança  1 
Práticas Padrões de Microbiologia

Lavagem das mãos
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Nível de Biossegurança 1 
Práticas Padrões de Microbiologia

 Minimizar salpicos e aerossóis

 Descontaminar diariamente as superfícies 

de trabalho

 Descontaminar lixos 

 Manter programa de controle de insetos e 

roedores
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Nível de Biossegurança  1
Equipamento de Segurança (Barreira Primária)

Roupa de proteção

• Jaleco para    

laboratório

 Luvas
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Nível de Biossegurança 1
Equipamento de Segurança (Barreira Primária)

Equipamento de proteção

individual  
 Proteção facial

 Proteção para os olhos
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Nível de Biossegurança 1 
Práticas Especiais

Nenhuma

exigência
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 Supervisor

 Pesquisador com treinamento geral em microbiologia ou ciência correlata

 Pessoal do Laboratório

 Treinamento específico em procedimentos laboratoriais

Nível de Biossegurança 1 
Exigências quanto ao treinamento
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Nível de Biossegurança 2
Introdução

Adequado para o trabalho que envolve 

agentes com potencial de risco moderado 

ao pessoal e ao meio ambiente.

2.4

http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl/section3.htm#Biosafety 2
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Nível de Biossegurança 2
Introdução

Exemplos:

 Vírus do sarampo

 Salmonella

 Toxoplasma spp.

 Vírus da hepatite B 

 Vírus da Raiva

*  A imunização ou o tratamento com antibióticos está disponível a 

população

2.4

http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl/section3.htm


Nível de Biossegurança 2
Introdução

Exemplos:

 Patógenos do sangue

 Fluidos corpóreos humanos/particularmente 
quando visivelmente contaminados com sangue 

*  Extrema precaução com agulhas ou instrumentos   
perfurocortantes contaminados

2.4
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Nível de Biossegurança 2 
Projeto da Instalação (Barreira secundária)

2.4



Nível de Biossegurança 2 
Projeto da Instalação (Barreira Secundária)

Exigências:

 Laboratórios possuam portas com trancas

 Pia para lavagem das mãos 

 Superfícies de trabalho de fácil limpeza

 Bancadas sejam impermeáveis a água

 Móveis resistentes
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Nível de Biossegurança 2 
Projeto da Instalação (Barreira Secundária)

Exigências (cont.):

 Instalação de cabines de segurança biológica quando 

necessário

 Iluminação adequada

 Lava-olhos a disposição 

 Fluxo de ar dentro do laboratório sem re-circulação 

para as áreas não pertecentes ao laboratório

 Janelas adaptadas com telas para insetos
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Nível de Biossegurança 2 
Projeto da Instalação (Barreira Secundária)

Acesso restrito

quando o

trabalho estiver

em andamento
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Nível de Biossegurança 2 
Instalações laboratoriais (Barreira Secundária)

 Instalações NB-1 mais:

 Autoclave Disponível

 Lava-olhos Disponível
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Exigências:

 Localização – separada de áreas públicas 

 Estrutura – construção normal 

 Ventilação - direcionada

Nível de Biossegurança 2 
Construção da Instalação (Barreira Secundária)
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Como no NB-1

Nível de Biossegurança 2
Práticas Padrões de Microbiologia
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Nível de Biossegurança 2
Equipamento de Segurança (Barreira Primária)

Além dos usados em um NB-1:
 Use cabines de biossegurança (classe II) ao 

trabalhar com agentes infecciosos 

envolvendo:

 Aerossóis e salpicos

 Grandes volumes 

 Altas concentrações 
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Nível de Biossegurança 2
Equipamento de Segurança (Barreira Primária)

 Cabine de Segurança 
Biológica  Classe II

 Fluxo de ar
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Nível de Biossegurança 2
Equipamento de Segurança (Barreira Primária)

 Cabine de Biossegurança Classe II 

 Perfil do equipamento
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Nível de Biossegurança 2
Equipamento de Segurança (Barreira Primária)

 Cabine de  Segurança 

Biológica Classe II 

 Técnica
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Nível de Biossegurança 2 
Práticas Especiais

Supervisão

 Supervisor é um pesquisador competente 

com inúmeras responsibilidades

 Limita o acesso se imunocomprometido

 O acesso se restringe ao imunizado

Pessoal do Laboratório

 Consciência dos riscos potenciais 

 Eficiência em práticas/técnicas
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Nível de Biossegurança 2
Práticas Especiais

Precauções com agulhas e outros perfurocortantes

 Use recipientes específicos para  estes objetos

 NÃO quebre, dobre, retire or reutilize

seringas ou agulhas
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Níveis de Biossegurança 2
Práticas Especiais

Precauções com agulhas e e outros 

perfurocortantes (cont.)

 NÃO jogue agulhas ou objetos perfurocortantes em 

cestas de lixo dentro de salas
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Níveis de Biossegurança 2
Práticas Especiais

Precauções com agulhas e outros perfurocortantes (cont.)

 NÃO pegue cacos de vidros com as mãos
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Níveis de Biossegurança 2
Práticas Especiais

Precauções com agulhas e outros perfurocortantes 

(cont.)

 Use recipientes plásticos
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Níveis de Biossegurança 2
Práticas Especiais

 Estatutos e procedimentos para entrada

 Sinalização de risco biológico

 Manual de biossegurança específico para laboratório

 Treinamento com atualização anual
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Nível de Biossegurança 2
Práticas Especiais

 Use recipientes para transporte à prova de vazamento
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Nível de Biossegurança 2
Práticas Especiais

 Imunizações: Obrigatória para virus da 

Raiva e Hepatite B

 Controle através de amostras sorológicas
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 Descontaminar a superfície de 

trabalho

 Relatar salpicos e acidentes

 Proibir presença de animais no 

laboratório

Níveis de Biossegurança 2
Práticas Especiais

2.4



Adequado para o trabalho com agentes 

infecciosos que podem causar 

enfermidades sérias ou potencialmente 

letais como resultado de uma exposição por 

inalação. 

Nível de Biossegurança 3
Introdução

2.5



 Potencial exposição a patógenos por  

dispersão de aerossóis

 Infecção séria, possivelmente letal

 Exemplos:

 M. tuberculosis

 Vírus da encefalite de St. Louis 

 Coxiella burnetii

Níveis de Biossegurança 3
Introdução

2.5



Nível de Biossegurança 3 
Instalações laboratoriais (Barreira Secundária)
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Nível de Biossegurança 3
Instalações Laboratoriais (Barreira Secundária)

 Instalações de NB-1 e 2 MAIS:

 Prédio separado ou em área isolada

 Entrada com porta dupla

 Fluxo do ar interno direcionado

 Ar sem recirculação
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Nível de Biossegurança 3
Instalações Laboratoriais (Barreira Secundária)

 Instalações de NB-1 e 2 MAIS (cont.):

 Recintos para equipamentos que 

produzam aerossol

 Vedação das penetrações das salas

 Paredes, pisos e tetos impermeáveis a 

água para fácil limpeza
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Nível de Biossegurança 3
Instalações Laboratoriais ( Barreira Secundária)

 Instalações de NB-1 e 2 MAIS:

 Linhas de vácuo protegidas com sifões de líquido 

desinfetante ou filtros HEPA 
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Projeto da Instalação 
(Barreira Terciária)

CDC

Laboratório

de Contenção

2.5

NB 4

NB 3



Projeto da Instalação 
(Barreira Terciária)

 Estrutura do 
laboratório

 Ventilação do 
laboratório
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Nível de Biossegurança 3
Práticas Padrões de Microbiologia

Como nos NB

1 e NB -2
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Nível de Biossegurança 3
Equipamento de Segurança (Barreira Primária)

 Equipamento de Segurança de NB-1 e 

NB -2 MAIS:

 CSB classe 

II ou III para 

manuseio 

de materiais

infecciosos 
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Nível de Biossegurança 3
Equipamento de Segurança (primária barreiras)

 Equipamento de Segurança de NB-1 e de 

NB - 2 MAIS:

 A proteção respiratória pode ser 

indicada

2.5



 Práticas Especiais de NB-2 MAIS:

 Trabalhar em CSB certificadas

 Usar equipamento de contenção 

de aerossol biológico

 Descontaminar rapidamente

os derramamentos

Níveis de Biossegurança 3
Práticas Especiais
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Nível de Biossegurança 3 
Práticas Especiais

Supervisão

 O supervisor é um pesquisador competente 

com experiência no trabalho com agentes

 Estabelece os critérios para a entrada

 Limita o acesso

 Desenvolve estatutos/procedimentos

 Treina o pessoal do laboratório
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Nível de Biossegurança 3 
Práticas Especiais

Pessoal do Laboratório

 Segue rigidamente as normas

 Demonstra eficiência

 Recebe treinamento apropriado

 Relata incidentes

 Participa da vigilância médica
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TEMA DA APRESENTAÇÃO

A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA

IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE

LABORATÓRIOS NB-3



RN
PB

AL

Oiapoque

Vila Pacaraima

Tabatinga

Brasiléia

Cáceres

Foz do Iguaçu

Guajará-Mirim

Santana do Livramento

Uruguaiana

Ponta Porã

São Borja

AM

TO

GO
MG

BA

PA

MT

MS
SP

RS

PR

SC

RJ

ES

DF

MA

PI

CE

PE

SE

RR
AP

AC
RO

Dionísio Cerqueira

LABORATÓRIOS NB-3

• LACEN/SES/RS

• Instituto Adolfo Lutz/SES/SP

• Instituto Pasteur/SES/SP 

• Depto. Virologia/IOC/FIOCRUZ/RJ

• Instituto Otávio Magalhães/FUNED/SES/MG

• LACEN/SES/DF

• CPqGM/FIOCRUZ/BA

• CPqAM/FIOCRUZ/PE

• LACEN/SES/CE

• Instituto Evandro Chagas - IEC/PA

• Fund. de Med. Trop. do Amazonas/SES/AM

• Centro de Pesq. em Med. Tropical/SES/RO

Laboratórios de Fronteira

LOCALIZAÇÃO 



AGGEU MAGALHÃES/FIOCRUZ/PE

9/9

ÁREA = 44.12m

CÂMARA
2

ESCURA

A.CRECEPÇÃO 

LAVAGEM/

DE AMOSTRAS

2NB3

2
ÁREA = 26.14m

NB2

A.C.

ECLUSA

NB3

C
6

C
8

EXPURGO



VISTA NB2 PARA ANTECÂMARA



PASSTHROUGH



VISTA NB2 PARA NB3



BSL3 Instituto de Medicina Tropical de Manaus/AM



Vista Interna BSL 3

Instituto de Medicina 

Tropical de Manaus



Sistema de Gerenciamento

Eletrônico do Instituto de 

Medicina Tropical de Manaus



BSLA 3 Instituto de Medicina Tropical de Manaus



Vista Geral BSL 2 Instituto Adolfo Lutz - São Paulo



BSL 3 Instituto Adolfo Lutz- São Paulo



BSL 2 – BSL 3  LACEN/CE



BSL 3  LACEN/CE - Fortaleza



BSL 3 – FIOCRUZ

BAHIA



Adequado para o trabalho com agentes 

exóticos e perigosos que oferecem um alto 

risco individual de infecções e doenças 

laboratoriais de grande risco transmitidas 

por aerossóis. 

Nível de Biossegurança 4
Introdução

2.6



 Exposição potencial aos patógenos 
transmitidos via aerossol ou que 
possuam um risco de transmissão 
desconhecido

 Infecção possivelmente fatal

 Exemplos:
 Vírus Ebola Zaire

 Vírus Sin Nombre 

 Vírus da Febre do Vale

Rift 

Nível de Biossegurança 4
Introdução

Ebola Zaire
2.6



Nível de Biossegurança 4
Instalações Laboratoriais  (Barreiras Secundárias)
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Nível de Biossegurança 4
Instalações Laboratoriais (Barreiras Secundárias) 

 Instalações de NB-1, 2, e 3 MAIS:

 Prédio separado ou área isolada

 Entrada com porta dupla 

 Fluxo do ar interior direcionado

 Ar sem recirculação

 Sistemas de suprimento e exaustão, à 
vácuo e de descontaminação
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Nível de Segurança 4
Instalações Laboratoriais (Barreiras Secundárias)

 Instalações de NB-1, 2 e 3 MAIS (cont.):

 Recintos próprios para equipamento que 

forme aerossol

 Autoclaves com porta dupla

 Vedação das penetrações nas salas

 Paredes, pisos e tetos são vedados para 

formarem uma concha interna

2.6



Nível de Segurança 4
Instalações Laboratoriais (Barreiras Secundárias)

 Instalações de NB-1, 2 e 3 MAIS (cont.):

 Conectar as portas externas e internas –

intertravamento para prevenir a abertura simultânea 

 Efluentes líquidos são descontaminados através de um 

método aprovado e certificado antes de serem 

desprezados

 Sistema de comunicação entre o lado de fora e o de 

dentro do laboratório 
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Nível de Biossegurança 4
Instalações Laboratoriais ( Barreiras Secundárias)

 Instalações para NB 1, 2, e 3 MAIS:

 Cilindros de ar para emergências

 Gerador de emergência

 Saída de emergência
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Nível de Biossegurança 4
Projeto de instalação

CDC

Laboratório

de

Contenção
BSL 4
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Nível de Biossegurança 4
Projeto da Instalação

 Área 

Limpa

 Área 

Contaminada
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HEPA

HEPA

HEPA

10-12 + 

changes/hour 

 Supplied Breathing Air
 Emergency Breathing Air

 Single HEPA Supply Air

 Double HEPA Exhaust Air

 Effluent Waste Treatment

BSL-4 Suit Lab



85PSI

HEPA and 

adjustable 

regulator

20-30psi

ILC Dover

Delta Protection

Polyamide with internal/ external PVC coating 

Cloropel™  (chlorinated polyethylene)

BSL-4 Protective Suits



Nível de Biossegurança 4
Práticas Padrões de Microbiologia

Como nos NB 1, 2, e 3
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Nível de Biossegurança 4
Equipamento de Proteção (Barreiras Primárias)

 Equipamento de Segurança de NB 1, 2, e 3 MAIS:
 Cabine de segurança 

biológica de 

Classe II (B2) 

ou Classe III

para 

manipulação 

de material

infeccioso 
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Class III Biosafety cabinet



Class III Biosafety cabinet



Class III Biosafety cabinet 

exhaust system



Nível de Biossegurança 4
Equipamento de Proteção (Barreiras Primárias)

 Equipamento de Proteção 

de NB 1, 2, e 3 MAIS:

 Macacão individual   

de pressurização 

positiva
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 Práticas Especiais 

de NB3, MAIS:

 Decontaminar todos 

os efluentes líquidos 

 Decontaminar todos 

os dejetos sólidos 

Nível de Biossegurança 4
Práticas Especiais
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LN2

Isolation

BSL-3 E 

Lab

Centrifuge

Isolation

Autoclav

e

Animal 

Holding

Necropsy
Isolation

Isolation

Necropsy

BSL-4 

Lab

Autoclav

e

Autoclav

e

Autoclav

e

Male and Female

Change rooms

Work Area

Suit room

Personal

Showers

Viewing area

Animal 

Holding

Decon ShowersBSL-3E/BSL-4



Main Entrance to MCL



Retina scan access



Exterior entrance to BSL-

3E/BSL-4 labs



Changing room



Entry to personal showers



Inside personal shower



Clean work area



Suit room looking into 

chemical shower



Chemical shower



Biosafety cabinet with 

breathing air lines



Nível de Biossegurança 4 
Práticas Especiais

Supervisão

 O supervisor é um cientista competente, 

treinado e experiente em trabalhos com 

agentes 

Estabelece critérios para a entrada

Limita o acesso

Desenvolve políticas/procedimentos

Treina o pessoal do laboratório
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Nível de Biossegurança 4 
Práticas Especiais

Pessoal do Laboratório

 Segue rigidamente os estatutos

 Demonstra capacidade

 Recebe treinamento apropriado

 Relata incidentes

 Recebe as imunizações disponíveis

 Participa da vigilância médica
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Princípios de Biossegurança
Resumo

 NB 1-4

 Práticas Padrões

 Práticas Especiais

 Equipamento de Segurança (Barreira 

Primária)

 Instalações Laboratoriais (Barreira 

Secundária)

 Prédio (Barreira Terciária)

2.5



CGLAB/DEVEP/SVS/MS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

“AVALIANDO O PLANO DE 

IMPLANTAÇÃO DE

UM LABORATÓRIO NB-4 NO BRASIL”

Brasília, 06 e 07 de fevereiro de 2007





Bioproteção e OGMs



Conceitos

Bioproteção

Medidas de segurança institucional e pessoal para evitar

a perda, roubo, uso indevido, desvio ou liberação

intencional de patógenos ou partes deles (inclusive

toxinas).

Guerra biológica: objetivos de curto e longo prazo.

Bioterrorismo: objetivos de curto prazo.

Bioataques: objetivo de curto prazo.



Conceitos

Biosseguridade

Forma de aumentar as medidas nacionais contra armas
biológicas;

Forma de incentivar esforços nacionais e
internacionais na investigação de doenças que possam
alterar o sistema social;

Forma de aumentar a capacidade internacional de
responder, investigar e mitigar os efeitos do uso
terrorista de toxinas e armas biológicas.



BIOSSEGURANÇA E BIOPROTEÇÃO SÃO COMPLEMENTARES

Microrganismos podem:

 Trazer benefícios para a população;

 Trazer ameaça ou prejuízo a população (agentes

patogênicos).

BENS DE USO DUAL 

MICRORGANISMOS DE USO DUAL



BRASIL



DECRETO Nº 77.374, DE 1º DE ABRIL DE 1976

Promulga a Convenção sobre a Proibição do

Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas

Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua

Destruição.

 Indo ao encontro do Protocolo em Genebra de 17 de

junho de 1925 para a Proibição do Uso na Guerra de

Gases Asfixiantes, Venenosos e Outros e de Métodos

Bacteriológicos de Guerra



LEI Nº 9.112, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e serviços

diretamente vinculados.

Art. 1º Esta Lei disciplina as operações relativas à

exportação de bens sensíveis e serviços diretamente

vinculados a tais bens.

§ 1º Consideram-se bens sensíveis os bens de uso duplo e os bens

de uso na área nuclear, química e biológica: (Redação dada pela

Medida provisória nº 2.216-37, de 2001).



Art. 5º Compete à Comissão Interministerial de

Controle de Exportação de Bens Sensíveis:

II - elaborar, atualizar e divulgar as Listas de Bens

Sensíveis;

LEI Nº 9.112, DE 10 DE OUTUBRO DE 

1995

Acordos internacionais que o 
Brasil participa, quase 2000 
itens são identificados como 

bens sensíveis.





https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/legislacao/209072.pdf



PORTARIA NORMATIVA Nº 585, DE 7 DE MARÇO DE 2013

Aprova as Diretrizes de Biossegurança, Bioproteção e

Defesa Biológica do Ministério da Defesa.

Art. 1º - Aprovar as Diretrizes de Biossegurança,

Bioproteção e Defesa Biológica do Ministério da Defesa,

nos termos desta Portaria Normativa.



Art. 2º - Para os efeitos desta Portaria Normativa, considera-se:

I - Agente Biológico: todo aquele que contenha informação genética e
seja capaz de autorreprodução ou de se reproduzir em um sistema
biológico. Inclui bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias,
micoplasmas, príons, parasitos, linhagens celulares e outros
organismos;

II - Bioconfiança (biosurety): conjunto de sistemas e procedimentos
para salvaguardar os agentes biológicos e toxinas contra furto, roubo,
perda, desvio, acesso ou uso não autorizado, e garantir que todas essas
ações sejam conduzidas de maneira segura e confiável, englobando
nesse conceito a biossegurança, a bioproteção e os controles de pessoal
e material;

PORTARIA NORMATIVA Nº 585, DE 7 DE MARÇO 

DE 2013



III - Bioproteção (biosecurity): conjunto de ações que visam a
minimizar o risco do uso indevido, roubo e/ou a liberação
intencional de material com potencial risco à saúde humana,
animal e vegetal;

IV - Biossegurança (biosafety): conjunto de ações destinadas a
prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às
atividades que possam, de forma não intencional,
comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o ambiente;

V - Defesa Biológica: conjunto de medidas estruturadas a
serem implementadas pelas Forças Armadas para prevenir e
enfrentar ataques por agentes biológicos ou toxínicos;

PORTARIA NORMATIVA Nº 585, DE 7 DE MARÇO 

DE 2013



VI - Organismo Geneticamente Modificado - OGM: organismo cujo

material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de

engenharia genética; e

VII - Patrimônio Genético: informação de origem genética, contida em

amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngica, microbiana

ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do

metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes

organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in situ,

inclusive domesticados, ou mantidos em coleções ex situ, desde que

coletados em condições in situ no território nacional, na plataforma

continental ou na zona econômica exclusiva.

PORTARIA NORMATIVA Nº 585, DE 7 DE MARÇO 

DE 2013



Art. 3º - As Diretrizes de Biossegurança, Bioproteção e Defesa Biológica

do Ministério da Defesa têm por finalidade ORIENTAR o preparo e o

emprego das Forças Armadas no planejamento e desenvolvimento de

ações de biossegurança, bioproteção e de defesa biológica, de modo a

fortalecer as capacidades nacionais de resposta às ameaças de

natureza biológica e assegurar o cumprimento dos interesses da Defesa

Nacional.

PORTARIA NORMATIVA Nº 585, DE 7 DE MARÇO 

DE 2013



Programa Nacional de Integração 

Estado-Empresa na Área de Bens 

Sensíveis 

Coordenação-Geral de Bens Sensíveis e Agência Brasileira de

Inteligência

1. Orientar sobre os controles governamentais na transferência de

bens sensíveis e de serviços;

2. Divulgar as listas de bens sensíveis;

3. Demonstrar a importância de trabalho Estado-Empresa para a

efetivação de negócios e possibilitar compromissos internacionais

assumidos pelo Brasil;

4. Gerar estreitamento da relação Estado-Empresa;

5. Detectar, antecipadamente, quaisquer iniciativas de

transferência indevida de bens sensíveis; e

6. Aperfeiçoar os controles governamentais para a transferência

de bens de uso dual e de tecnologias sensíveis.



Comissão de Biossegurança em 

Saúde CBS (2002)

 Portaria n° 343, MS, 19.02.02

 “Participar e acompanhar, nos âmbitos nacional e internacional, da

elaboração e da reformulação de normas de Biossegurança”

 “Proceder o levantamento e a análise das questões referentes a

Biossegurança, visando identificar seus impactos e suas correlações com

a saúde humana”

 “Propor estudos para subsidiar o posicionamento do Ministério da Saúde

na tomada de decisões sobre temas relativos a Biossegurança.”



CSB

 Instrução Normativa n°7, da CTNBio

 “classificação de agentes etiológicos humanos e 
animais com base no risco apresentado”

 2004: “Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção 
com Material Biológico”

Agentes são divididos em 4 classes

 de Risco

 Patogenicidade

 Alteração genética ou recombinação gênica

 Estabilidade

 Virulência

 Transmissão

 Endemicidade

 Consequências epidemiológicas

 Disponibilidade de medidas profiláticas

 Tratamento eficaz





Organismo Geneticamente Manipulados –
OGMs  e Biossegurança 



● Emissão de pareceres;
● Centralização de conflitos 

administrativos.

● Realização de análises;
● Formulação de critérios de risco;
● Biossegurança;
● Emissão selo Qualidade biotec;
● Pareceres técnicos.

● Alternativa de fiscalização de 
atividades de pesquisas



COMPOSIÇÃO DA CTNBio 

• 12 especialistas de notório saber científico e 

técnico nas áreas de saúde humana, animal, 
vegetal e ambiental

• nove representantes ministeriais: MCT, MAPA, 
MS, MMA, MDA, MDIC, MD, SEAP, MRE

• seis especialistas: defesa do consumidor (MJ), 
saúde (MS), meio ambiente (MMA), biotecnologia 
(MAPA), agricultura familiar (MDA) e saúde do 
trabalhador (MTE)



• estabelecer normas para as pesquisas com OGM
e seus derivados

• publicar Certificado de Qualidade em
Biossegurança – CQB

• autorizar, cadastrar e acompanhar as pesquisas
com OGM ou derivado

• estabelecer classes de risco para os OGM

• definir o nível de biossegurança a ser aplicado
aos OGM e os procedimentos e medidas de
segurança

COMPETÊNCIAS DA CTNBio (I)



COMPETÊNCIAS DA CTNBio (II)

•proceder à análise da avaliação de risco, caso a 

caso, para as atividades com OGM

•identificar atividades e produtos decorrentes do 

uso de OGM potencialmente causadores de 

degradação do meio ambiente ou que possam 

causar riscos à saúde humana

•emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a 

biossegurança de OGM e seus derivados



COMISSÕES INTERNAS DE 
BIOSSEGURANÇA - CIBio

Todas as instituições de pesquisa com OGM e
derivados devem ter uma Comissão Interna
de Biossegurança – CIBio e indicar um
técnico responsável para cada projeto
específico

As CIBio constituem uma rede nacional de
biossegurança, cuja constituição e
funcionamento seguirão a Lei nº
11.105/05 e demais legislações.



COMISSÕES INTERNAS DE 
BIOSSEGURANÇA - CIBio

A instituição que pretender importar OGM e seus
derivados para uso em atividades de pesquisa
deverá instalar sua CIBio.

As instituições devem reconhecer o papel legal
das CIBio e sua autoridade e assegurar o
suporte necessário para o cumprimento de
suas obrigações, promover sua capacitação em
biossegurança e implementar suas
recomendações, garantindo que elas possam
supervisionar as atividades com OGM e seus
derivados.



COMISSÕES INTERNAS DE 
BIOSSEGURANÇA - CIBio

A CIBio deverá ser constituída por pessoas 
idôneas, com conhecimento científico e 
experiência comprovados para avaliar e 
supervisionar os trabalhos com OGM e seus 
derivados desenvolvidos na instituição, 
podendo incluir um membro externo à 
comunidade científica.

A CIBio deverá encaminhar anualmente à CTNBio 
relatório das atividades desenvolvidas no 
âmbito da unidade operativa, até 31 (trinta e 
um) de março de cada ano, sob pena de 
suspensão do CQB e paralisação das atividades.



COMISSÕES INTERNAS DE 
BIOSSEGURANÇA - CIBio

I - a CIBio será composta por, no mínimo, três 
especialistas em áreas compatíveis com a atuação da 
instituição, sendo um deles designado Presidente e 
os demais membros;

II - o responsável legal da instituição nomeará um 
presidente entre os membros especialistas da CIBio;

III – o membro externo à comunidade científica poderá 
ser funcionário da entidade, desde que preparado 
para considerar os interesses mais amplos da 
comunidade;



COMPETÊNCIAS DAS CIBio

Resolução Normativa Nº 02 da CTNBio:

Artigo 4º

§ 1º. A CIBio poderá autorizar atividades e projetos que 
envolvam OGM da Classe de Risco I, definidos no inciso 
I do art. 8º desta Resolução Normativa. 



CONSELHO NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA 
- CNBS

•Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República (Presidente)

•MCT, MDA, MAPA, MJ, MS, MMA, MDIC, MRE, MD E 
SEAP



• analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da
conveniência e oportunidade socioeconômica e do
interesse nacional, os pedidos de liberação comercial
de OGM

• avocar os processos relativos a atividades que
envolvam o uso comercial de OGM para análise em
última e definitiva instância.

• analisar os recursos dos OERF à decisão da CTNBio, em
casos de liberação comercial de OGM, apresentados até
30 dias após a publicação da decisão da CTNBio.

COMPETÊNCIAS DO CNBS



Destinados ao uso animal, 
na agricultura, pecuária, 

agroindústria e áreas afins

Destinados ao uso humano, 
farmacológico, 

domissanitário e áreas afins

A serem liberados em 
ecossistemas naturais

Destinados ao uso na 

pesca e aquicultura

ÓRGÃOS E ENTIDADES DE 
REGISTRO E FISCALIZAÇÃO

PESCA
Ministério da Pesca e Aquicultura



Compete aos OERF, no campo de sua área de 
atuação:

 subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de 
avaliação de biossegurança

 fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e 
seus derivados

 registrar e fiscalizar a liberação comercial de 
OGM e seus derivados

COMPETÊNCIAS DOS OERF



§ 3º, Art. 14. Em caso de decisão técnica 
favorável sobre a biossegurança no âmbito da 

atividade de pesquisa, a CTNBio remeterá o 
processo respectivo aos órgãos e entidades de 
registro e fiscalização, para o exercício de suas 

atribuições. 

FISCALIZAÇÃO

VINCULAÇÃO DA DECISÃO 
TÉCNICA DA CTNBio



CERTIFICADO DE QUALIDADE EM BIOSSEGURANÇA 

(CQB)

O Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB constitui-

se no credenciamento que a CTNBio concede às instituições 

para desenvolver projetos e atividades com Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM) e seus derivados.

Você pode consultar processo da sua instituição no site 
da CTNBio: http://ctnbio.mcti.gov.br/servicos-da-
ctnbio



“Informações Necessárias para Obtenção do CQB”



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS OGMs

Art. 7º Os OGM serão classificados em quatro classes de risco, adotando-se
como critérios o potencial patogênico dos organismos doador e receptor, a(s)
seqüência(s) nucleotídica(s) transferida(s), a expressão desta(s) no organismo receptor,
o OGM resultante e seus efeitos adversos à saúde humana e animal, aos vegetais e ao
meio ambiente.

§ 1 º. Para genes que codificam produtos nocivos para a saúde humana e animal, aos
vegetais e ao meio ambiente, o vetor utilizado deverá ter capacidade limitada para
sobreviver fora do ambiente de contenção.

§ 2º. Todo organismo geneticamente modificado deverá possuir um marcador capaz de
identificá-lo dentre uma população da mesma espécie.

BRASIL. Instrução Normativa nº 7, de 06 de junho de 1997, da CTNBio. Estabelece normas para o trabalho em contenção com Organismos 
Geneticamente Modificados. Diário Oficial da União [da República Federativa do Brasil], Brasília, p. 11827-11833, 1997.



. 7º

NÍVEIS DE BIOSSEGURANÇA COM 

OGMs EM GRANDE ESCALA

Trabalhos envolvendo OGM em laboratório ou linha de
produção usando volumes superiores a 10 litros devem
ter supervisão e medidas de confinamento adicionais.

As pessoas que trabalham com OGM em grande escala têm a
saúde monitorada pela instituição/empresa que trabalha;

São 4 níveis de biossegurança para atividades em
grande escala: Boas Práticas em grande escala, NBGE-1,
NBGE-2 e NBGE-3.


