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I. Introdução 

Entende-se por Biossegurança a condição de segurança biológica alcançada por 

meio da aplicação de princípios, tecnologias e ações destinadas a prevenir, reduzir, 

controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades, exposição não intencional ou 

disseminação acidental de agentes biológicos e derivados que possam conter riscos à 

saúde humana, animal, vegetal e ambiental. 

No Brasil, a biossegurança foi estruturada como área específica entre as décadas 

de 1970 e 1980 sendo, em 1995, publicada a Lei Nacional de Biossegurança (Lei 

8.974/95), após intensiva participação de um grupo de pesquisadores da Fiocruz e da 

Embrapa na redação deste projeto.  Sendo revogada pela Lei 11.105 publicada em 24 

de março de 2005, esta estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 

das atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e seus 

derivados, e cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), bem como a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. Também em 1995 a Fiocruz 

instituiu sua Comissão Técnica de Biossegurança (CTBio) vinculada à Vice-Presidência 

de Pesquisa e, posteriormente, atendendo as normas ditadas pela CTNBio, instituiu 

suas Comissões Internas de Biossegurança (CIBios).  

A Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, está estruturada em 16 institutos 

técnico-científicos distribuídos em 9 estados, totalizando desta forma, centenas de 

laboratórios, onde são desenvolvidas atividades de pesquisa diversas como: biomédica 

e de saúde coletiva, clínica, de gestão de coleções biológicas e biobancos, serviços de 

referência em vigilância sanitária e epidemiológica, desenvolvimento tecnológico e 

produção de insumos para saúde e vacinas, (bio-) fármacos, diagnósticos e 

biotecnológicos, incluídos através da biologia sintética. Dispondo de um corpo técnico 

capacitado para desenvolver um conjunto de instrumentos, documentos e metodologias 

de registro e fiscalização, a CTBio, através deste projeto, visa harmonizar sinalizações 

de biossegurança que sejam indispensáveis, às áreas laboratoriais.    

 

II. Objetivo 

II.1. Objetivo geral 

Propor um conjunto de modelos de etiquetas que atendam às exigências e 

recomendações de normativas e diretrizes em biossegurança. 
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II.2. Objetivo específico 

Disponibilizar modelos de etiqueta para: identificação do nível de biossegurança 

da instalação, identificação de risco biológico, pictogramas para sinalização de risco 

químico, sinalizações de obrigatoriedades, sinalizações de proibições, sinalização de 

resíduos, sinalização de maleta de transporte e sinalizações complementares. 

 

III. Metodologia 

A CTBio organizou um grupo de trabalho que, a partir da compilação de projetos 

de sinalização já aplicados a diversos institutos da Fiocruz, bem como da consulta de 

normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi capaz 

de reunir, em um mesmo projeto, sinalizações indispensáveis as áreas laboratoriais.  

 

IV. Resultado 

IV.1. Especificação detalhada das etiquetas  

 IV.1.1. Tipo de material e impressão 

 As etiquetas descritas neste projeto deverão ser impressas em vinil autocolante 

recortado eletronicamente, sendo o tipo de impressão silk screen-brilhoso. 

IV.1.2. Especificação das cores 

  A especificação das cores deverá obedecer aos seguintes padrões: cor 

alaranjada (2.5 YR 6/14), amarela (5Y 8/12), azul (2.5 PB 4/10) e vermelha (5 R 4/14), 

(ABNT NBR 7195:1995).  

IV.1.3. Especificação da fonte das inscrições 

A fonte “Arial” é a de escolha para compor as letras, palavras e frases inseridas 

nas etiquetas descritas no projeto. 
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IV.1.4. Tamanho das etiquetas 

A unidade de medida que define as etiquetas descritas são os centímetros, 

expressos em largura x altura.  

 

IV.2. Etiquetas para sinalização do Nível de Biossegurança da instalação 

As etiquetas descritas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 deverão ser retangulares, com 

bordas arredondadas, medindo 15x20 cm ou 20x40 cm e deverão ser fixadas na porta 

principal da instalação, de forma a ficarem dispostas imediatamente abaixo do 

visor/escotilha, de modo a não o obstruir ou cobri-lo. Somente uma etiqueta deve ser 

fixada na porta de entrada da instalação, levando-se em consideração o maior nível de 

biossegurança identificado na instalação. 

 

IV.2.1. Nível de Biossegurança 1, 2 ou 3 

A etiqueta de sinalização de Nível 1 de Biossegurança (NB 1) deverá ser 

retangular, com fundo na cor branca e letras de cor preta. Na parte superior do retângulo 

deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NB, na sua parte central o número 1 

seguido de linha e a sua parte inferior deverá conter a frase “Nível de Biossegurança” 

com letras iniciais maiúsculas. 

A etiqueta de sinalização de Nível 2 de Biossegurança (NB 2) deverá ser 

retangular, com fundo na cor amarela e letras de cor preta. Na parte superior do 

retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NB, na sua parte central o 

número 2 seguido de linha, e a sua parte inferior deverá conter a frase “Nível de 

Biossegurança” com letras iniciais maiúsculas. 

A etiqueta de sinalização de Nível 3 de Biossegurança (NB 3) deverá ser 

retangular, com fundo na cor amarela e letras de cor preta. Na parte superior do 

retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NB, na parte central o 

número 3 seguido de linha, e a sua parte inferior deverá conter a frase “Nível de 

Biossegurança” com letras iniciais maiúsculas. 
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IV.2.2. Nível de Biossegurança Grande Escala 1, 2 e 3 

A etiqueta de sinalização de Nível de Biossegurança Grande Escala (NBGE 1) 

deverá ser retangular, com fundo na cor branca e letras de cor preta. Na parte superior 

do retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NB e abaixo destas as 

maiúsculas GE. Logo abaixo destas o número 1 seguido de linha, e na parte inferior 

deverá conter a frase “Nível de Biossegurança Grande Escala” com letras iniciais 

maiúsculas. 

A etiqueta de sinalização de Nível de Biossegurança Grande Escala (NBGE 2) 

deverá ser retangular, com fundo na cor amarela e letras de cor preta. Na parte superior 

do retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NB e abaixo destas as 

maiúsculas GE. Logo abaixo destas o número 2 seguido de linha, e na parte inferior 

deverá conter a frase “Nível de Biossegurança Grande Escala” com letras iniciais 

maiúsculas. 

A etiqueta de sinalização de Nível de Biossegurança Grande Escala (NBGE 3) 

deverá ser retangular, com fundo na cor alaranjada e letras de cor preta. Na parte 

superior do retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NB e abaixo 

destas as maiúsculas GE. Logo abaixo destas o número 3 seguido de linha, e na parte 

inferior deverá conter a frase “Nível de Biossegurança Grande Escala” com letras iniciais 

maiúsculas. 

 

 

Nível de 
 Biossegurança 

NB 

1  

Nível de 
 Biossegurança 

NB 

2  

Nível de 
 Biossegurança 

NB 

3 
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IV.2.3. Nível de Biossegurança Animal 1, 2 e 3                                                          

A etiqueta de sinalização de Nível de Biossegurança Animal 1 (NBA 1) deverá 

ser retangular, com fundo na cor branca e letras de cor preta. Na parte superior do 

retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NBA, na parte central o 

número 1 seguido de linha, e a sua parte inferior deverá conter a frase “Nível de 

Biossegurança Animal” com letras iniciais maiúsculas. 

A etiqueta de sinalização de Nível de Biossegurança Animal 2 (NBA 2) deverá 

ser retangular, com fundo na cor amarela e letras de cor preta. Na parte superior do 

retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NBA, na parte central o 

número 2 seguido de linha, e a sua parte inferior deverá conter a frase “Nível de 

Biossegurança Animal” com letras iniciais maiúsculas. 

A etiqueta de sinalização de Nível de Biossegurança Animal 3 (NBA 3) deverá 

ser retangular, com fundo na cor alaranjada e letras de cor preta. Na parte superior do 

retângulo deverão estar posicionadas as letras maiúsculas NBA, na parte central o 

número 3 seguido de linha, e a sua parte inferior deverá conter a frase “Nível de 

Biossegurança Animal” com letras iniciais maiúsculas. 
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GE 
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IV.3. Símbolo e módulo de risco biológico 

 O símbolo e módulo de risco biológico que será sobreposto em fundo branco ou 

amarelo, a fim de compor a etiqueta de sinalização para identificação de risco biológico 

descrita no item 4.1, a etiqueta de proibição de acesso descrita no item 11.2, as 

etiquetas de sinalização de resíduo descritas nos itens 14.1 e 14.2, bem como a etiqueta 

que será fixada na maleta de transporte descrita no item 15, deverá seguir as dimensões 

e modulações indicadas na ABNT NBR 7500:2017, como mostrado na figura abaixo. 

 

 

 

 

IV.4. Etiqueta para identificação do agente biológico 

A etiqueta descrita no item 4.1 ou 4.2 poderá medir 15x20 cm ou 20x40 cm e 

deverá ser fixada na porta principal da instalação, sendo localizada imediatamente 

abaixo do visor/escotilha, de modo a não o obstruir ou cobri-lo. A mesma deverá ser 

preenchida a mão, com caneta e letra legível, sem rasuras. Recomenda-se que somente 

uma etiqueta seja fixada na porta de entrada da instalação, levando-se em consideração 

que a mesma, permite a identificação de vários agentes biológicos que serão descritos 

nas linhas disponíveis.   
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IV.4.1. Etiqueta para identificação de agente (s) biológico (s) não geneticamente 

modificado (s)  

Etiqueta retangular com fundo branco.  Na parte superior do retângulo deverá 

estar posicionado um triângulo com fundo amarelo e bordas em preto, contendo o 

símbolo de risco biológico, na cor preta, centralizado. Logo abaixo deste triângulo 

deverá constar a inscrição “RISCO BIOLÓGICO” escrito em letras maiúsculas na cor 

preta. Abaixo desta inscrição e separados por algumas linhas, deverá estar escrito nesta 

ordem, na cor preta: Agente Biológico, Classe de Risco, Responsável, Endereço e 

Telefone de Contato, separados por algumas linhas. Na parte inferior deste retângulo 

deverá estar posicionado um retângulo com fundo amarelo e bordas em preto, contendo 

a frase escrita na cor preta “ Entrada permitida somente a pessoas autorizadas”. 

 

 

IV.4.2. Etiqueta para identificação de agente (s) biológico (s) geneticamente modificado 

(s)  

Etiqueta retangular com fundo branco.  Na parte superior do retângulo deverá 

estar posicionado um triângulo com fundo amarelo e bordas em preto, contendo o 

símbolo de risco biológico, na cor preta, centralizado. Logo abaixo deste triângulo 
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deverá constar a inscrição “RISCO BIOLÓGICO” escrito em letras maiúsculas na cor 

preta. Abaixo desta inscrição e separados por algumas linhas, deverá estar escrito nesta 

ordem na cor preta: Agente Biológico, Classe de Risco, Responsável, Endereço, 

Telefone de Contato e Telefone da CIBio, separados por algumas linhas. Na parte 

inferior deste retângulo deverá estar posicionado um retângulo com fundo amarelo e 

bordas em preto, contendo a frase na cor preta “ Entrada permitida somente a pessoas 

autorizadas”. 

 

 

IV.5. Mancha gráfica para atualização da descrição do agente biológico 

 A mancha gráfica descrita no item 5.1 ou 5.2 poderá medir 11x10,5 cm para 

atualizar a etiqueta de identificação do agente biológico impressa na medida 15x20 cm 

ou 19x25,5 cm para atualizar a etiqueta impressa na medida 20x40 cm. Estas, são 

etiquetas autoadesivas, que serão adesivadas por cima da etiqueta já fixada a porta, 

quando algum dos dados descrito na etiqueta do item 4.1 ou 4.2, precisarem ser 

atualizados, permitindo que esta atualização seja realizada, sem que a etiqueta “original” 

seja arrancada. A mancha gráfica deve ser adesivada no espaço localizado entre a 

inscrição “RISCO BIOLÒGICO” e “Entrada permitida somente a pessoas autorizadas” 

da etiqueta descrita no item 4.1, já fixadas a porta principal da instalação e que abrange 

as descrições “Agente Biológico, Classe de Risco, Responsável, Endereço e Telefone 



                                                                                
 

10 
 

de Contato” ou descrita no item 4.2, já fixadas a porta principal da instalação e que 

abrange as descrições “Agente Biológico, Classe de Risco, Responsável, Endereço, 

Telefone de Contato e Telefone da CIBio”.   

  

IV.5.1. Mancha gráfica para atualização da Etiqueta descrita no item 4.1 

Etiqueta retangular com fundo branco contendo as inscrições “ Agente Biológico, 

Classe de Risco, Responsável, Endereço e Telefone de Contato”, nesta ordem descritos 

em letras na cor preta, separados por algumas linhas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.2. Mancha gráfica para atualização da Etiqueta descrita no item 4.2 

Etiqueta retangular com fundo branco contendo as inscrições “ Agente Biológico, 

Classe de Risco, Responsável, Endereço, Telefone de Contato e Telefone da CIBio”, 

nesta ordem descritos em letras na cor preta, separados por algumas linhas.   
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IV.6. Pictogramas de perigo                                   

 Os pictogramas de perigo descritos do item 6.1 ao 6.9 deverão ser quadrados, 

medindo 10x10 cm, apresentar fundo na cor branca e borda na cor preta. No centro 

deste quadrado estará localizado um losango, com fundo na cor branca e borda na cor 

vermelha contendo símbolo de perigo na cor preta. Abaixo deste, e centralizada em 

relação ao quadrado, constará inscrição na cor preta, com a letra inicial maiúscula 

(ABNT NBR 7500:2017 e ABNT NBR 14725-3:2015) 

As etiquetas apresentadas neste item 6 objetivam a utilização de um sistema 

simples de identificação, de fácil entendimento e aplicação. Cada uma delas apresenta 

um símbolo de perigo específico, podendo serem fixadas, sempre que necessário, para 

sinalizar locais onde exista a guarda de produtos químicos. Torna-se indispensável que 

a sinalização realizada corresponda somente ao (s) produto (s) químico (s) armazenado 

(s), bem como que seja respeitada a compatibilidade química entre eles, no local de 

armazenamento.  
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IV.6.1. Explosivo 

A etiqueta de sinalização de produto químico explosivo deverá conter a inscrição 

“Explosivo” e o símbolo de bomba explodindo, no centro do losango. 

 

IV.6.2. Inflamável 

A etiqueta de sinalização de produto químico inflamável deverá conter a inscrição 

“Inflamável” e o símbolo de chama, no centro do losango. 

 

IV.6.3. Oxidante 

A etiqueta de sinalização de produto químico oxidante deverá conter a inscrição 

“Oxidante” e o símbolo de chama sobre círculo, no centro do losango. 
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IV.6.4. Corrosivo 

A etiqueta de sinalização de produto químico corrosivo deverá conter a inscrição 

“Corrosivo” e o símbolo de corrosão, no centro do losango. 

 

IV.6.5. Tóxico 

A etiqueta de sinalização de produto químico tóxico deverá conter a inscrição 

“Tóxico” e os símbolos de crânio e ossos cruzados, no centro do losango. 

 

IV.6.6. Poluente 

A etiqueta de sinalização de produto químico poluente deverá conter a inscrição 

“Poluente” e o símbolo de meio ambiente, no centro do losango. 
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IV.6.7. Gás sob Pressão 

A etiqueta de sinalização de gás sob pressão deverá conter a inscrição “Gás sob 

Pressão” e o símbolo de cilindro de gás, no centro do losango. 

 

 

IV.6.8. Perigo a saúde 

A etiqueta de sinalização de perigo a saúde deverá conter a inscrição “Perigo” e 

o símbolo de perigoso a saúde, no centro do losango. 

 

 

IV.6.9. Atenção 

A etiqueta de sinalização de atenção deverá conter a inscrição “Atenção” e o 

símbolo de ponto de exclamação, no centro do losango. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção 
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IV.7. Etiquetas de equipamento de proteção individual obrigatórios agrupados  

 A etiqueta descrita no item 7.1 e 7.2 deverá ser retangular com bordas 

arredondadas. Devem medir 10x5 cm, apresentar fundo na cor branca com círculos na 

cor azul e borda na cor branca com linha externa à borda, na cor azul, contendo o 

símbolo do equipamento de proteção individual centralizado, na cor branca. A etiqueta 

descrita no item 7.1 deverá ser fixada preferencialmente na área de paramentação, que 

antecedem a área laboratorial ou, na ausência desta, na porta principal da instalação de 

forma a ficarem dispostas imediatamente abaixo do visor/escotilha, de modo a não o 

obstruir ou cobri-lo. A etiqueta descrita no item 7.2 só deverá ser fixada caso exista a 

necessidade desta sinalização, podendo ser fixada nas áreas acima descritas ou em 

área onde se torne indispensável.  

 IV.7.1. Jaleco e sapatos de segurança 

Esta etiqueta deverá conter no círculo localizado no seu lado direito o símbolo 

de sapatos de segurança e no círculo localizado no seu lado esquerdo o símbolo de 

jaleco. 

 

 

IV.7.2. Touca e propé 

Esta etiqueta deverá conter no círculo localizado no seu lado direito o símbolo 

de propé e no círculo localizado no seu lado esquerdo o símbolo de touca. 
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IV.8. Etiquetas de equipamento de proteção individual obrigatórios  

As etiquetas descritas do item 8.1 ao 8.12 deverão ser quadradas medindo 8x8 

cm ou 10x10 cm com fundo na cor branca, contendo círculo com fundo na cor azul e 

borda na cor branca com linha externa à borda na cor azul, a ser destacado. O símbolo 

do equipamento de proteção individual, na cor branca, estará centralizado no círculo de 

fundo azul.  As etiquetas descritas só deverão ser fixadas se houver a real necessidade 

da sinalização escolhida.  

IV.8.1.  Avental 

Etiqueta quadrada com o símbolo de avental a ser descartado.  

 

IV.8.2.  Macacão 

Etiqueta quadrada com o símbolo de macacão a ser descartado. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.8.3.  Macacão tyvek 

Etiqueta quadrada com o símbolo de macacão tyvek a ser descartado. 
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. 

 

 

IV.8.4.  Touca e protetor de barba 

Etiqueta quadrada com o símbolo de touca e protetor de barba a ser descartado. 

 

 

 

 

 

 

IV.8.5.  Luvas 

Etiqueta quadrada com o símbolo de luvas a ser descartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.8.6.  Protetor auricular 

Etiqueta quadrada com o símbolo de protetor auricular a ser descartado. 
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IV.8.7.  Óculos de segurança 

Etiqueta quadrada com o símbolo de óculos de segurança a ser descartado. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.8.8.  Máscara facial 

Etiqueta quadrada com o símbolo de máscara facial a ser descartado. 
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IV.8.9.  Máscara semifacial com filtro 

Etiqueta quadrada com o símbolo de protetor respiratório com peça semifacial e filtros 

substituíveis a ser descartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.8.10.  Máscara de pó 

Etiqueta quadrada com o símbolo de protetor respiratório a ser descartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.8.11.  Máscara com filtro 

Etiqueta quadrada com o símbolo de protetor respiratório com filtros substituíveis 

a ser descartado. 

 

 

 

 

 

 

v 
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IV.8.12.  Lavagem de mãos 

Etiqueta quadrada com o símbolo de lavagem de mãos a ser descartado. 

 

 

 

. 

                         

 

 

 

IV.9. Etiquetas de sinalização de proibição 

 

As etiquetas descritas do item 9.1 e 9.2 deverão ser retangulares, com bordas 

arredondadas. Devem medir 15x20 cm com fundo na cor branca, contendo círculo com 

fundo na cor branca e borda na cor vermelha com tarja diagonal na cor vermelha, 

contendo símbolo na cor preta, centralizado. Na parte inferior destes retângulos 

inscrição em preto. 

A etiqueta descrita no item 9.1 deverá ser fixada na porta principal da instalação 

de forma a ficarem dispostas imediatamente abaixo do visor/escotilha, de modo a não 

o obstruir ou cobri-lo. A etiqueta descrita no item 9.2 deverá ser fixada em áreas externas 

às laboratoriais, ou em áreas de acesso comuns. 

IV.9.1.Proibição de entrada 

Símbolo de boneco preto centralizado com inscrição “Proibida a entrada de 

pessoas não autorizadas” na parte inferior. 
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IV.9.2. Proibição de uso de jaleco 

 Símbolo de boneco preto vestindo jaleco branco centralizado com 

inscrição “Proibido o uso de jaleco neste ambiente” na parte inferior. 

 

 

 

IV.10. Etiqueta de proibição agrupadas 

IV.10.1. Etiqueta quadrada medindo 16x16 cm, com bordas arredondadas e fundo na 

cor branca.  Disposto no quadrante superior esquerdo círculo com fundo na cor branca 

e borda na cor vermelha com tarja diagonal na cor vermelha, contendo símbolos de 

relógio e anel na cor preta. Disposto no quadrante superior direito círculo com fundo na 

cor branca e borda na cor vermelha com tarja diagonal na cor vermelha, contendo 

símbolo de aplicação de maquiagem na cor preta. Disposto no quadrante inferior direito 

círculo com fundo na cor branca e borda na cor vermelha com tarja diagonal na cor 

vermelha, contendo símbolos de garfo/faca e copo na cor preta. Disposto no quadrante 

inferior esquerdo círculo com fundo na cor branca e borda na cor vermelha com tarja 
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diagonal na cor vermelha, contendo símbolos de cigarro na cor preta. Esta etiqueta 

deverá ser fixada preferencialmente na porta principal da instalação de forma a ficarem 

dispostas imediatamente abaixo do visor/escotilha, de modo a não o obstruir ou cobri-lo 

ou na área de paramentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.10.2. Etiqueta retangular medindo 15x9 cm, com bordas arredondadas e fundo na 

cor branca. Deverá conter, localizado no lado direito, círculo com fundo na cor branca e 

borda na cor vermelha com tarja diagonal na cor vermelha, contendo símbolo de 

telefone celular na cor preta, centralizado. Deverá conter, localizado no lado esquerdo, 

círculo com fundo na cor branca e borda na cor vermelha com tarja diagonal na cor 

vermelha, contendo símbolo de fone de ouvido na cor preta, centralizado. 
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IV.11. Etiquetas conjugadas: área de risco e proibição de acesso 

As etiquetas descritas no item 11.1 e 11.2 deverão ser retangulares com bordas 

arredondadas. Devem medir 15x9 cm e apresentar fundo na cor branca.  Deverá conter, 

localizado no lado direito, círculo com fundo na cor branca e borda na cor vermelha com 

tarja diagonal na cor vermelha, contendo símbolo na cor preta, centralizado. Na parte 

inferior deste, inscrição em preto. Deverá conter, localizado no lado esquerdo triângulo 

com fundo amarelo e bordas em preto, contendo o símbolo de risco, na cor preta, 

centralizado. Na parte inferior deste, retângulo com fundo amarelo contendo a inscrição 

em cor preta, com letras iniciais maiúsculas. Estas etiquetas deverão ser fixadas quando 

existir a necessidade de restringir acesso a alguma área específica, localizada no 

interior da instalação laboratorial, ou localizada em área de acesso comum.  

 IV.11.1. Proibição de acesso: Área de risco 

Símbolo de boneco preto centralizado no círculo com inscrição “Proibido a 

entrada de pessoas não autorizadas, no lado direito do retângulo e símbolo de ponto de 

exclamação centralizado no triângulo com a inscrição “Área de Risco”, no lado esquerdo 

do retângulo, contido no retângulo de fundo amarelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.11.2. Proibição de acesso: Área de risco biológico 

Símbolo de boneco preto centralizado no círculo com inscrição “Proibido a 

entrada de pessoas não autorizadas, no lado direito do retângulo e símbolo risco 

biológico centralizado no triângulo com a inscrição “Área de Risco”, no lado esquerdo 

do retângulo. 

 

 

 

Proibida a entrada de  
 pessoas não autorizadas 

Área de 
Risco 
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IV.12. Etiqueta de sinalização de risco de radiação  

Etiqueta retangular com bordas arredondadas. Medir 15x9 cm e apresentar 

fundo na cor branca. O seu lado direito deverá conter um retângulo com fundo na cor 

amarela e inscrição “Cuidado, Risco de Radiação” em preto, com letras iniciais 

maiúsculas. O seu lado esquerdo deverá conter um triângulo com fundo na cor amarela 

e bordas na cor preta, apresentando trifólio centralizado na cor preta. Esta etiqueta 

deverá ser fixada quando existir a necessidade de sinalizar material radioativo ou rejeito 

radioativo, ou algum local que apresente este risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.13. Etiqueta de sinalização de risco químico 

Esta deverá ser retangular com bordas arredondadas. Medir 15x9 cm e 

apresentar fundo na cor branca. O seu lado direito deverá conter a inscrição “Risco 

Químico” em preto, com letras iniciais maiúsculas. O seu lado esquerdo deverá conter 

um triângulo com fundo na cor amarela e bordas na cor preta, apresentando ponto de 

exclamação centralizado na cor preta. Na parte inferior deste, retângulo com fundo 

amarelo contendo a inscrição “Atenção” em cor preta. Esta etiqueta deverá ser fixada 

quando existir a necessidade de sinalizar uma área que apresente este risco, podendo 

estar fixada na porta de entrada da instalação, se pertinente. 

Proibida a entrada de  
 pessoas não autorizadas 

Área de 
Risco 

Cuidado, Risco 
de Radiação 
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IV.14. Etiquetas de sinalização de resíduos                                  

 As etiquetas descritas nos itens 14.1 e 14.2 deverão ser quadradas, com bordas 

arredondadas.  Devem medir 8x8 cm ou 10x10 cm e apresentar fundo na cor branca. 

Na parte superior do quadrado deverá estar posicionado um triângulo com fundo branco 

e bordas em preto, contendo símbolo de risco biológico, na cor preta, centralizado. Logo 

abaixo deste triângulo deverá constar inscrição na cor preta, inserida em retângulo de 

fundo na cor branca e borda na cor preta. A etiqueta descrita no item 14.1 deverá ser 

fixada em coletores de resíduos desta natureza. A etiqueta descrita no item 14.2 deverá 

ser fixada em coletores de resíduos perfurocortantes e infectantes (RDC 222, 2018). 

IV.14.1. Resíduo infectante 

Inscrição “Resíduo Infectante” com letras iniciais maiúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

Risco Químico 
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IV.14.2. Resíduo perfurocortante 

Inscrição “Resíduo Perfurocortante” com letras iniciais maiúsculas.  

 

 

IV.15. Identificação de maleta de transporte 

Etiqueta retangular com bordas arredondadas medindo 20x9 cm, com fundo na 

cor branca. A inscrição “Material Biológico” deverá estar localizado no todo deste 

retângulo, na cor preta, centralizado. Abaixo desta inscrição e separado por alguns 

espaços, deverá estar escrito em letra preta e nessa ordem: Instituição, Laboratório, 

Responsável, Telefone e Observação. Esta identificação deverá ser fixada em maleta 

de transporte de material biológico. Os dados da etiqueta devem ser preenchidos a mão, 

com caneta e letra legível, sem rasuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Biológico 

Instituição: 

Laboratório: 

Responsável: 

Telefone: 

Observação: 
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