
INFORMATIVO TÉCNICO 

IF 021 – 10 / 2019 
____________________________________________________________________ 
        

 

 

 

Biossegurança, segundo a lei 8.974/95, revogada 

pela Lei no. 11.105 de 24/03/2005, é a “condição 

de segurança alcançada por um conjunto de 

ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou 

eliminar riscos inerentes às atividades que 

possam comprometer a saúde humana, animal e 

o meio ambiente”. A biossegurança deve ser 

implementada em todos os locais de trabalho em 

que exista perigos e riscos, de forma a garantir 

meios seguros para a realização das atividades. 
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A biossegurança aborda um aspecto de extrema 

importância e imprescindível para as unidades 

produtoras de refeições: os EPIs. 

 

 

 

São equipamentos certificados de uso 

estritamente pessoal para prevenir ou minimizar 

acidentes. No caso do trabalho nas unidades de 

alimentação e nutrição, os EPIs têm também a 

função de prevenir a contaminação em dois 

sentidos: do operador para o alimento e vice-

versa. São exemplos dos principais EPIs 

utilizados em unidades de produção de refeições: 

 

 Bota de borracha 

 Sapatos de segurança 

 Luva térmica 

 Luva de malha de aço 

 Luva de borracha 

 Luva descartável 

 Avental 

 Óculos de proteção 

 Protetores auriculares 

 Toucas de proteção para cabelos 

 

Segundo dados da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a cada 15 segundos 153 

trabalhadores sofrem acidente trabalhista, 

acarretando em 1 óbito. Muitos desses acidentes 

acontecem pela falta de uso de EPIs ou pelo 

trabalhador não saber usá-lo corretamente. 

 

Toda empresa tem a obrigação de oferecer todos 

os EPIs necessários conforme cada atividade 

desempenhada pelo trabalhador, bem como 

fiscalizar seus funcionários para garantir que os 

equipamentos estejam sendo utilizados 

corretamente. 
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IMPORTÂNCIA DO USO DE EPIs - 

BIOSSEGURANÇA 

O QUE SÃO OS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)? 

O uso de EPIs salva vidas! Oriente seus 

funcionários quanto ao uso correto e à sua 

importância. 


