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RESUMO 

 

O laboratório de biologia molecular tem uma importância inegável e papel decisivo 

em diversas áreas laboratoriais, mais comumente os laboratórios de diagnósticos e 

biotecnologia, sendo indiscutível sua importância no resultado final seja em um 

laudo para diagnostico, identificação humana pela análise de DNA ou a criação de 

um organismo geneticamente modificado. Para chegar aos resultados descritos, 

passamos por vários processos exclusivos desta ferramenta, que podem se não 

forem devidamente observados os riscos, acarretar malefícios ao profissional e ao 

meio ambiente, além de prejuízos financeiros para a instituição onde se localiza o 

laboratório, sejam elas, públicas ou privadas, laboratórios de diagnósticos ou 

biotecnologia. Esta revisão bibliográfica, onde foram analisados os dados de livros e 

artigos científicos, nas plataformas, scielo, pubmed, Google acadêmico dentre outras 

fontes, tendo como objeto de estudo o laboratório de biologia molecular, tem o intuito 

de avaliar os fatores de risco químicos, através da análise dos processos em um 

laboratório de biologia molecular, prezando para que ao final, os fatores 

identificados, possam ser amenizados e, se possível excluídos. Conclui-se que é 

extremamente importante o conhecimento destes riscos para garantir o bom 

andamento dos trabalhos e evitar acidentes dentro do laboratório de biologia 

molecular. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O laboratório de biologia molecular sendo ele separado ou como anexo de um 

laboratório do analises clinicas, trata-se de um espaço destinado ao estudo da vida a 

nível molecular, isto é, o estudo das moléculas que compõe os organismos vivos. A 

análise de DNA, RNA e proteínas, assim como a interação entre estas, são os 

principais objetos de estudo neste laboratório (MASTROENI, 2005). O foco pode 

variar de acordo com o interesse que levou ao estudo das moléculas, podendo ser 

para o diagnóstico (principalmente doenças genéticas e identificação de 

microrganismos), para pesquisa criminal e para biotecnologia em geral. Assim 

sendo, a execução de todos os processos para o estudo destas moléculas, é 

necessário à utilização de reagentes químicos, muitos deles potencialmente nocivos, 
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que é o caso do brometo de etídio que tem efeitos cancerígenos e ação 

teratogênica, utilizado para que o DNA se apresente fluorescente na eletroforese 

sob a ação da luz ultra violeta (UV), também tem potencial para causar mazelas 

físicas ao profissional, como queimaduras na retina e na pele, e sendo exposto por 

tempo prolongado existe grande possibilidade de se desenvolver câncer de pele 

(HIRATA, 2012). 

 

OBJETIVO: 

 

            Avaliação de todos os fatores de risco químicos inerentes à rotina do 

laboratório de biologia molecular, entender os perigos a que estão expostos 

diariamente os profissionais, tendo como principal objetivo, amenizar e excluir os 

riscos, servindo ainda como um manual de consulta e treinamento. 

 

METODOLOGIA: 

 

Estudo de revisão bibliográfica onde foram analisados os dados de livros e 

artigos científicos, nas plataformas, scielo, pubmed, Google acadêmico dentre outras 

fontes, tendo como objeto de estudo o laboratório de biologia molecular. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Os riscos quimicos estão presentes em todos os estagios dos processo de 

biologia molecular, em alguns pontos são observados maior ou menor exposição, o 

que deve despertar no profissional atenção e cuidado todo o tempo, por existir a 

manipulação de reagentes altamente toxicos. A rotina em um laboratório de biologia 

molecular  trás consigo perigos para a saúde do profissional se o mesmo 

negligenciar os procedimentos de segurança para manipulação de reagentes 

químicos, onde cada um tem sua importância e perigos associados ao uso, citamos 

brometo de etído, fenol, entre outros, que são produtos cancerígenos, teratogênicos, 

tóxicos e que podem causar injurias ao profissional como, descolamento de retina, 

intoxicação, queimaduras, e com o abuso prolongado câncer e alterações genéticas. 

Os principais reagentes utilizados em biologia molecular, sendo estes os de maior 



3 

 

interesse neste trabalho, devido aos riscos que trazem a sua utilização diária, são : 

guanidina, fenol, álcool isopropílico, brometo de etídio, acrilamida, nitrato de prata, 

água DEPC, trizol, que serão tratados em detalhes neste estudo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

Temos como foco a biossegurança que é definida como a ciência voltada 

para o controle e minimização dos riscos advindos da pratica de diferentes 

tecnologias, seja em um laboratório, biotério ou no meio ambiente (HIRATA, M. H). É 

necessário lembrar que as boas práticas de laboratório, devem ser rigorosamente 

observadas para que seja possível minimizar os riscos de acidentes com os 

profissionais. O laboratório é dividido em Sala geral, sala de DNA, sala de RNA, sala 

de pré-PCR, pós-PCR e PCR em tempo real, sendo aplicável em cada uma delas 

medidas de biossegurança apropriadas aos riscos das atividades desenvolvidas, 

visto que cada uma delas tem suas características próprias, e utilizam de processos 

como maior ou menor perigo a saúde humana e do meio ambiente. 
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