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PORTARIA ICET N. 124/2019 

O DIRETOR EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, matricula SIAPE n. 
1539556, usando das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFAM. 

RESOLVE 

LOCALIZAR o servidor Maxwel Adriano Abegg, matricula SIAPE 1845862, 
ocupante do cargo efetivo de professor, exercendo suas atividades no Instituto de Ciências 
Exatas e Tecnologia, Laboratórios 105, 106, 107 e central de esterilização do ICET, desde 
09/02/2011, com jornada de serviço semanal de 40 horas, deduzidas as horas exercidas em 
cargo de confiança ou função comissionada. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Itacoatiara. 02 de outubro de 

2019. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TIPO FREQUÊNCIA TEMPO 

Laboratório 106 — Preparo e ministração de aulas 
práticas da disciplina Micologia Básica do Curso de 
Farmácia e atividades de Pesquisa. 
Durante o preparo e execução das aulas práticas da 
disciplina mencionada è necessário entrar em contato 
com fungos patogênicos tais como Fusariurn sp.. 
Penicillium sp.. Candida &bicam, Candida 
parapsdosis, Candida krusei e micro-organismos 
ambientais não identificados. Os mesmos são 
repicados com transferências frequentes para meios 
de cultura diversos através de atividades 
demonstrativas executadas pelo professor, com a 
utilização de EPi's. Práticas envolvendo fungos 
potencialmente patogênicos ocorrem semanalmente 
na disciplina. Formas de preservação envolvendo o 
emprego de óleo mineral, água estéril, glicerina entre 
outros são igualmente ilustradas nas aulas práticas por 
meio de atividades demonstrativas executadas pelo 
docente. 
Exposição a agentes Ambientais 

Químicos: no laboratório, a titulo de obtenção de 
extratos de origem microbiana no projeto PROCAD- 
AMAZÓNIA, são utilizados diversos solventes 
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orgânicos, a saber: hexano, clorofórmio, butanol, 

metanol. dimetilsulfóxido, piridina, acetato de etila, 

anidrido acético, glicerina para preservação de micro-

organismos; formaldeído para a preservação de 

espécimes fecais; éter etílico, xilol, bifenil para a 

inibição do crescimento de fungos filamentosos de 

crescimento rápido. 

Considerando a necessidade de obtenção de extratos 

microbianos com elevado rendimento, é frequente o 

emprego de vários litros destes solventes, em especial 

o acetato de etila, o metanol, o hexano e o 

clorofórmio, em procedimentos extrativos e 

rotaevaporação dos mesmos. 

Biológicos: sangue; fezes; urina; cultivos fúngicos 

do ambiente e de amostras humanas; envolvendo uma 

diversidade de agentes potencialmente patogênicos, 

estes mantidos em coleção no laboratório ou isolados 

do ambiente, a saber: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Vibrio 
cholerae, Bacillus cereus. Bacillus subtilis, entre 

outros. Ainda, é frequente a manipulação de leveduras 

e fungos filamentosos potencialmente patogénicos 

tais como: Condida albicans, Condida parapsilosis, 
Condida krusei, Fusarium sp. Ainda, considerando 

que no laboratório são isolados micro-organismos 

ambientais de solo, água, e outras fontes, mediante 

participação ativa do pesquisador responsável pelo 

projeto, existe a possibilidade de isolamento de 

micro-organismos de potencial patogênico 

indeterminado. 

O cultivo a partir de amostras biológicas humanas, 

sobretudo amostras de pele, pelo, unhas e urina são 

frequentemente realizados no laboratório 106. 

Ocorre frequentemente a manipulação de fluídos 

corporais, tais como saliva, sangue, etc., com 

remoção destes de seus frascos de transporte e 

transferência para outros recipientes. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI): São 

utilizados máscaras cirúrgicas; os solventes são 

manipulados normalmente no laboratório 110 em 

capela, os micro-organismos em cabine de segurança 

ou próximo ao bico de Bunsen e em casos especiais 

emprega-se óculos para proteção ocular. 

Procedimentos assépticos e de desinfecção e 
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degermação são usualmente utilizados antes e após a 

manipulação com micro-organismos. 

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): capela de 

fluxo laminar, bico de Bunsen, cabine de segurança 

biológica. 

Laboratório 105 — Preparo e ministração de aulas 

práticas da disciplina Parasitologia Clinica do Curso de 

Farmácia. 
Durante o preparo e execução das aulas práticas desta 

disciplina é necessário entrar em contato com formol 
para a preservação de amostras fecais, o que ocorre em 
volume de em média 100 mililitros por semana. Este 

solvente é manipulado em bancada, utilizando-se peras 
de aspiração. Ainda, a manipulação de amostras fecais 

obtidas junto ao laboratório central do município de 
Itacoatiara - AM e de amostras de sangue total humano 

para a pesquisa de hemoparasitos através da confecção 

de esfregaços sanguíneos são frequentemente 

executados neste laboratório. 

Exposição a Agentes Ambientais 

Químicos: formaldeído (preservação de amostras 

fecais); éter etílico (execução da técnica de Ritchie). 
Biológicos: sangue total humano para a identificação 

de hemoparasitas; amostras fecais humanas para a 

identificação de enteroparasitos; urina humana para a 
identificação de parasitos. É frequente a análise de 

parasitas humanos vivos, tais como larvas de 

Strongyloides stercoralis, amebas e Giardia intestinalis. 
Equipamento de Proteção Individual (EPI): luvas de 

procedimentos, máscara, óculos de proteção. 

NA S 4:00 

Laboratório 107 -, Preparo e mlnistração de aulas 

práticas das disciplinas de Microbiologia Clínica e de 

Imunologia Clínica do Curso de Farmácia. 

Durante o preparo e execução das aulas práticas dessas 

disciplinas mencionadas é necessário entrar em contato 

com diferentes espécies bacterianas patogênicas tais 

como Escherichia co!!, Vibrio cholerae, Bacillus careta 

Bacillus subi//is, Vibrio cholerae e Pseudomonas 

aeruginosa. Estes micro-organismos são manipulados 
empregando-se os EPi's descritos acima, embora não 

seja possível afirmar que não há risco de infecção 

mediante a transferência constante destes micro- 

organismos em aula prática. No caso do laboratório 107, 

a cabine de segurança biológica encontra-se avariada, de 
forma que estes micro-organismos são manipulados 

NA S 6:00 

3 



Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 

'ft 
Q(:)- 

UFAM 

somente com a proteção da chama do bico de Bunsen. 

Na disciplina de Imunologia Clínica são manipulados 

semanalmente reagentes considerados potencialmente 

infectantes que compõem kits diagnósticos 

imunológicos de amostras humanas. 

Os EPI utilizados são os mesmos descritos para o 

laboratório 105 e 106. 

Projeto de Pesquisa - PROGRAMA NACIONAL DE 

COOPERAÇÃO ACADÊMICA NA AMAZÔNIA n° 

21/2018 - CAPES. Fomento: R$ 160.000,00. 

PROCESSO N°88887.200476/2018-00. 

Orientação de 04 (quatro) projetos de pesquisa de 

mestrado. Orientação de 05 (cinco) projetos de iniciação 

científica. 

As atividades de pesquisa são realizadas nos 

Laboratórios do Curso de Farmácia 106 (Micologia); 

105 (Microscopia) e 107 (Microbiologia) e na Central 

de esterilização do 10ET. 

O projeto supracitado envolve três Instituições de 

Ensino Superior e está voltado a alavancar os cursos de 

mestrado com conceito 3 (CAPES). O projeto é 

institucionalizado nas três I.E.S. 

Micro-organismos são isolados nas atividades de 

docência e pesquisa dos mais diversos ambientes, tais 

como do lixão municipal de Itacoatiara - AM, de solo de 

floresta Amazônica, do interior de insetos tais quais 

besouros (Insecta: Coleoptera). 

Há frequente contato com material infecto-contagiante. 

Com  frequência são manipulados e abertos os frascos 

contendo diversas amostras provenientes de pacientes e 

com potencial infecto-contagiante. 

Para as atividades envolvendo micro-organismos 

potencialmente patogênicos ou de potencial patogênico 

completamente desconhecido, em função de que as 

espécies ainda não estão identificadas, utiliza-se 

equipamentos de proteção individual (EPi's) tais como 

luvas de procedimento cirúrgico, máscaras cirúrgicas e 

touca cirúrgica. 

Qualitativamente, pode-se afirmar que ocorre o contato 

por várias horas semanais com agentes potencialmente 

infectantes para humanos. 

Agentes químicos tais como óleo mineral é 

frequentemente manipulado para a preservação em tubo 

de culturas de fungos filamentosos e bactérias. 

No atual projeto PROCAD-AMAZÔNIA 2018, 

emprega-se diferentes solventes de hidrocarbonetos 
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aromáticos, tais como éter e outros, a fim de obter 

extratos microbianos produtores de antibióticos e 

antifúngicos. Considerando a necessidade de obter 

rendimento para o isolamento de substâncias ativas, 

estes solventes são utilizados em um quantitativo de ao 

menos 2L por semana. 

Existe o emprego igualmente frequente do composto 

bifenilo ou fenilbenzeno (Cl 2H10) como suplemente 

em meio de cultura para a inibição do crescimento de 

fungos filamentosos de crescimento rápido. Este último 

produto é manipulado na bancada com a utilização de 

luvas e máscara cirúrgica. 

Ainda, em pesquisa, além do foco principal do 

laboratório, atualmente há um aluno de mestrado 

executando pesquisa envolvendo análise parasitológiea 

de água potável em ltacoatiara - AM. Estas análises são 

executadas no laboratório 106. 

No laboratório já foram conduzidos ao longo de 9 anos, 

pesquisas associadas a 2 projetos Universais CNPq, um 

projeto PPP-FAPEAM e atualmente o Projeto 

PROCAD-AMAZÔNIA. 

Frequência: Diária (D), Semanal (5), Mensal (M), Semestral (SM), Anual (A) Tipo: Pesquisa (P) Extensão 

(E), Atividade de Campo (AT), Não Aplicável (NA). O tempo deve ser exposto em horas (H). 

Direção da Unidade 
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