
Anexo  IV -  Relatório de Atividades da Comissão de Segurança
Laboratorial da Escola de Nutrição

Atividades desenvolvidas em 2020 sob orientação da Comissão de Segurança 

Laboratorial da Unidade – CSLU – ENUT – UFOP:

1. Adoção de protocolos de biossegurança durante a pandemia da Covid-19

Devido  à  pandemia  da  Covid-19,  as  atividades  da  CSLU/ENUT  foram

voltadas  para  adoção  de  medidas  de  biossegurança.  Sob  orientações  da

CISOL  (Comissão  Institucional  de  Segurança  Ocupacional  Laboratorial),  os

laboratórios  que desejassem o retorno às  atividades presenciais  solicitaram

uma visita  in loco  para a verificação das condições de funcionamento. Desta

forma, os seguintes laboratórios requereram a visita:

1- Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Análise de Alimentos;

2- Laboratório  Multiusuário  de  Pesquisa  em  Bioquímica  Nutricional  e

Biologia Molecular;

3- Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Avaliação Metabólica;

4- Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Saúde Coletiva;

5-  Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Microbiologia de Alimentos;

6- Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos;

7- Planta Piloto de Carnes, Óleos e Produtos de Origem Animal.

As visitas foram realizadas por um representante de cada um dos seguintes

órgãos:  CISOL,  CSLU/ENUT,  SIASS  (Subsistema  Integrado  de  Atenção  à

Saúde  do  Servidor)  e  CIBio  (Comissão  Interna  de  Biossegurança).  Após

análise  da  estrutura  física  e  das  condições  de  biossegurança  e  de

recomendações de protocolos sanitários, foram emitidos pareceres positivos de

funcionamento para todos os laboratórios citados.

Reitero  que  a  CSLU/ENUT  permaneceu  disponível  para  qualquer

solicitação ou demanda do corpo administrativo e acadêmico em relação a

situações de segurança laboratorial,  especialmente durante este período de

pandemia.    



2. Elaboração de mapas de risco dos laboratórios e instruções de trabalho

dos equipamentos

Em parceria  com esta  comissão,  o  Departamento  de Alimentos  (DEALI)

confeccionou os mapas de riscos dos laboratórios/plantas piloto e as instruções

de trabalho dos equipamentos destes laboratórios foram atualizadas com as

normas  de  segurança  e  EPIs.  Estas  ações  foram  atreladas  ao  acidente

laboratorial ocorrido pela técnica Miliane ainda em 2019.

Ouro Preto, 21 de janeiro de 2021.

Gustavo Silveira Breguez - Presidente da CSLU-ENUT
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