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Módulo de treinamento
sobre artigos perigosos
Classe 6.2, UN2814/UN3373;
Classe 9, UN1845

Isenção de responsabilidade

A Mayo Clinic Laboratories oferece este treinamento como um serviço para clientes e
empresas de entrega.
Ele se restringe ao envio de amostras médicas para exames de diagnóstico, inclusive
Substâncias Infecciosas da Categoria A, Substâncias Biológicas da Categoria B e Gelo
Seco da Classe 9. Embora a Mayo Clinic Laboratories se esforce para assegurar a
atualidade e exatidão das informações aqui contidas, é responsabilidade do empregador
realizar e verificar o treinamento dos funcionários.
Nenhum treinamento recebe o aval ou a certificação da Organização da Aviação Civil
Internacional (ICAO), Administração de Aviação Federal (FAA), Administração para a
Segurança dos Transportes (TSA), Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA),
Departamento de Transportes (DOT) dos EUA ou de qualquer outra associação ou agência.
Partes deste treinamento se aplicam somente a remessas cujo remetente ou destinatário
esteja nos Estados Unidos. Somente clientes e empresas de entrega da Mayo Clinic
Laboratories devem fazer este treinamento. Os clientes e empresas de entrega não
relacionados com a Mayo Clinic Laboratories são convidados a usar um dos diversos
fornecedores comerciais especializados em treinamento sobre a IATA e o DOT.
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Parte 1
Familiarização geral

1.1 Responsabilidades do remetente

A finalidade dos regulamentos sobre artigos perigosos é fornecer procedimentos para o transporte
seguro de artigos e substâncias com propriedades perigosas. É responsabilidade do remetente
seguir as regras ao preparar uma remessa de artigos perigosos.
Treinamento é necessário para todos aqueles
que atuem na preparação ou transporte de
artigos perigosos, a fim de assegurar que as
embalagens possam ser transportadas com
segurança, sem expor o conteúdo ao manuseio
de pessoas durante o transporte.

Uma declaração precisa é necessária
para assegurar que todos que atuem
na cadeia de transporte saibam como
carregar, manusear e transportar
artigos perigosos com segurança, bem
como o que fazer em caso de acidente
ou incidente.

O acondicionamento é um componente
essencial para o transporte seguro de artigos
perigosos. A quantidade de artigos perigosos
permitida em cada modalidade de transporte é
rigorosamente limitada por regulamentos, de
modo a minimizar o risco em caso de acidente
ou incidente.

A comunicação de incidentes e
acidentes com artigos perigosos é
necessária para ajudar a determinar a
causa e aplicar medidas corretivas.
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1.2 Remessa e nomenclatura técnica adequadas

Nome apropriado para embarque
O nome de remessa adequado é um nome padrão usado para identificar o artigo ou a
substância no lado externo da embalagem e no formulário de declaração do remetente.

Nome técnico
O nome técnico é um nome químico reconhecido que precisa acompanhar o nome
apropriado para embarque quando indicado no regulamento.
É obrigatório quando:
• Um asterisco em negrito (*) é exibido na lista IATA 4.2 de artigos perigosos
(páginas azuis), coluna B
• Uma letra “G” é mostrada na coluna um da tabela 172.101 no CFR 49

1.3 Treinamento

• É necessário treinamento dentro de 90 dias da contratação de todos
os funcionários de laboratório que acondicionam e transportam
artigos perigosos. É responsabilidade do empregador assegurar
que os funcionários sejam devidamente treinados e testados.
• O treinamento deve obrigatoriamente ser repetido a cada dois
anos (remessas aéreas) segundo a IATA, e a cada três anos
(remessas terrestres) conforme a CFR 49. O treinamento precisa
incluir familiarização geral, informações específicas da função,
treinamento sobre segurança e treinamento sobre conscientização
de segurança.
• As remessas aéreas são a exceção para o período de carência
de 90 dias. Antes que qualquer embalagem seja submetida para
transporte aéreo, o funcionário precisa ser treinado antes da
remessa, exceto se estiver trabalhando sob a supervisão direta
de outro funcionário com treinamento válido.
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1.4 Registros do treinamento

Registros do treinamento precisam ser
mantidos pelo empregador por um período
mínimo de 36 meses, e precisam ser
disponibilizados mediante solicitação da
autoridade federal competente em caso
de auditoria.
Os registros do treinamento precisam incluir:
• Nome do funcionário
• Data do treinamento
• Descrição, cópia ou materiais de
referência usados
Fulana de Tal

• Nome e endereço da empresa prestadora
do treinamento

Seu supervisor assina aqui

• Comprovação de realização de um exame
satisfatório

Parte 2
Treinamento específico da função
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2. Treinamento específico da função

Este treinamento visa atender às
necessidades específicas dos funcionários
da Mayo Clinic, das empresas de entrega e
dos clientes da Mayo Clinic Laboratories.
Os artigos perigosos se dividem em nove
classes diferentes. A Divisão 6.2 da Classe 6
e a Classe 9 serão abordadas neste módulo.

2. Treinamento específico da função

Classe 6.

Substâncias infecciosas
UN2814 – Categoria A –
Substâncias infecciosas que afetam seres humanos
UN3373 – Categoria B –
Substâncias biológicas
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2. Treinamento específico da função

Classe 9.

Diversos
UN1845 – Gelo seco

2.1 Categoria A – Classe 6.2

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos
• A Categoria A inclui substâncias infecciosas
transportadas sob uma forma que, em caso de
exposição a elas, podem causar incapacidade
permanente ou doença com risco de vida ou
fatal em seres humanos ou animais.
Obs.: A exposição ocorre quando a substância infecciosa
é retirada da embalagem protetora, resultando em
contato físico com seres humanos ou animais.

• Os remetentes de substâncias infecciosas
precisam cumprir os regulamentos e certificar-se
de que as embalagens sejam preparadas de
tal maneira que cheguem ao destino em boas
condições e não apresentem perigo durante
o transporte.
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2.1.1 Categoria A – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos
As Instruções de Acondicionamento da IATA 620
ou CFR 49 173.134 e 173.196 descrevem os
requisitos para o acondicionamento de amostras
infecciosas.
A embalagem precisa incluir acondicionamento
em tripla camada:
• Acondicionamento interno com recipiente
primário à prova de vazamentos.
Obs.: Os recipientes primários ou secundários precisam
ser capazes de suportar um diferencial de pressão
interna não inferior a 95 kPa e faixas de temperatura
de -40 °C a 55 °C sem vazamento.

2.1.1 Categoria A – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos

A embalagem precisa incluir acondicionamento
em tripla camada:
• Acondicionamento secundário com material
suficiente para absorver todo o conteúdo colocado
entre o recipiente primário e o secundário
(se vários recipientes primários frágeis estiverem dentro
de um secundário, deverão ser embalados individualmente
ou separados para evitar o contato entre si)
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2.1.1 Categoria A – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos

A embalagem precisa incluir acondicionamento
em tripla camada:
• Lista detalhada do conteúdo anexada entre o
acondicionamento secundário e o externo

2.1.1 Categoria A – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos

A embalagem precisa incluir acondicionamento
em tripla camada:
• Uma embalagem externa rígida
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2.1.1 Categoria A – Classe 6.2 – Certificação do acondicionamento

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos
• Para o transporte de amostras da Categoria A, UN2814, é
obrigatório o uso de uma embalagem certificada pela ONU.
Isso significa que a embalagem foi montada, testada e
certificada para acondicionar materiais perigosos líquidos
ou sólidos. Esta é uma forma unificada de assegurar o
transporte seguro de materiais perigosos. As marcações
abaixo indicam um teste aprovado.
• As amostras da Categoria A requerem uma embalagem
combinada, que é fornecida pela Mayo Clinic Laboratories.
Essa combinação específica foi testada e certificada e,
portanto, não pode ser alterada. É importante usar o
kit completo, seguindo as instruções de fechamento
impressas na caixa e lacrando-a usando fita adesiva.
O teste foi realizado com uma fita de 2 polegadas 3M Scotch
para acondicionamento comercial, com uma tira na parte
superior da caixa e outra na parte inferior.

2.1.1 Categoria A – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Infecciosas UN2814 que afetam seres humanos ‒
Requisitos adicionais
• Embalagens contendo amostras da Categoria A não podem ser consolidadas com
outros tipos de amostra.
• Quando as substâncias a serem transportadas são desconhecidas, mas há suspeita
de que satisfazem os critérios de inclusão na Categoria A, os dizeres “Substância
Infecciosa Suspeita da Categoria A” precisam aparecer entre parênteses após o
nome de remessa na lista detalhada de conteúdo dentro da embalagem externa.
• Para substâncias em temperatura ambiente ou temperaturas mais altas, os recipientes
primários precisam ser de vidro, metal ou plástico. É obrigatória uma vedação à prova
de vazamento, como uma vedação térmica, um tampão com bordas ou uma vedação
metálica. Se forem usadas tampas de rosca, estas precisam ser fixadas com fita
adesiva, fita de vedação de parafina ou fecho de travamento fabricado.
• No caso de substâncias refrigeradas ou congeladas, o material refrigerante precisa
ser colocado ao redor da embalagem secundária. A embalagem combinada precisa
manter a integridade à temperatura do material refrigerante usado.
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2.1.2 Categoria A – Classe 6.2 – Rotulagem

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos
A finalidade das marcações e dos rótulos é informar
o conteúdo da caixa. O rótulo deve exibir:
•

Etiqueta de classe 6, substancia infecciosa.

•

Certificação da ONU que a caixa passou no teste.

•

Nome do remetente.

•

Nome do destinatário.

•

Nome e telefone da pessoa responsável pelo
embarque.

•

Setas de orientação, para indicar como a caixa deve
ser colocada voltada para cima se a substância
transportada for líquida.

2.1.3 Categoria A – Classe 6.2 – Documentação da remessa

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos
• No envio de amostras da Categoria A, os documentos
necessários são o conhecimento de embarque aéreo
e a Declaração de Artigos Perigosos do Remetente.
• A declaração do remetente é preparada pelo
remetente e descreve o conteúdo da remessa. Ao
assinar a declaração do remetente, este declara que a
remessa está classificada, acondicionada, marcada e
rotulada de acordo com regulamentos governamentais
nacionais e internacionais. Se houver algum erro no
preenchimento desse formulário, a sua remessa será
recusada.
• É obrigatório o fornecimento de ao menos duas vias
da declaração à companhia aérea. Guarde uma via da
Declaração do Remetente durante dois anos.
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2.1.3 Categoria A – Classe 6.2 – Documentação da remessa

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos
Campos obrigatórios:
• Nome e endereço completos do remetente e do destinatário
• Número do conhecimento de transporte aéreo e número de
páginas
• Campo de dados de transporte: marque “aeronaves de
passageiros e de carga” ou “aeronaves de carga apenas”
• Aeroporto ou cidade de origem e aeroporto ou cidade de
destino
• Tipo de remessa: marque “radioativa”
• O pedido a seguir deve ser preenchido com informações sobre
a natureza e a quantidade de artigos: UN2814, Substâncias
Infecciosas, que afetam seres humanos (ou seja, vírus da
dengue), 6.2, 1 caixa de placa de fibras x 30 ml, 620
• Dados adicionais para manuseio: incluir o número de contato
de emergência 24 horas, o número do contrato caso seja um
serviço terceirizado e o responsável pela remessa
• Declaração de certificação que assegure que o transporte da
remessa é aceitável
• Nome, local e data, assinatura

2.1.4 Exemplos de substâncias infecciosas

Substâncias Infecciosas UN2814,
que afetam seres humanos
• A IATA oferece uma tabela de exemplos de
substâncias infecciosas, para a qual há um link
na seção Recursos ao final deste treinamento.
• A lista pode não incluir tudo que se enquadra na
Categoria A; por exemplo, patógenos novos e
emergentes podem ainda não constar da lista.
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2.1.5 Acondicionamento das substâncias da Categoria A

• Inserir vídeo / Insert video

Categoria A – Classe 6.2 – Atividade de rotulagem
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Categoria A – Classe 6.2 – Atividade de rotulagem: Respostas corretas

2.2 Categoria B – Classe 6.2

Substâncias Biológicas UN3373
• Substâncias biológicas da Categoria B incluem substâncias
infecciosas que não se enquadra nos critérios para inclusão
na categoria A.
• As amostras da Categoria B são classificadas como UN3373
com um nome de remessa apropriado de Substância Biológica.
• As Instruções de Acondicionamento da IATA 650 ou CFR 49
173.134 e 173.199 fornecem informações detalhadas para o
envio de amostras da Categoria B.
• A Categoria B não requer uma caixa certificada pela ONU.
A embalagem pronta precisa passar por um teste de queda,
conforme descrito na instrução IATA 6.5.4.4, de uma altura de
1,2 m. Após a queda, não pode haver vazamento aparente,
com contenção pelo material absorvente e pela segunda
camada de proteção.
• Inclua uma lista detalhada do conteúdo entre a embalagem
secundária e a embalagem externa. O lote gerado pelo nosso
sistema pode ser usado como a lista detalhada.
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2.2.1 Categoria B – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Biológicas UN3373
A embalagem precisa ter boa qualidade e ser resistente, para
suportar os choques e cargas normalmente encontrados durante o
transporte. A montagem e o fechamento da embalagem precisam
impedir a perda de conteúdo que possa ser causada em condições
normais de transporte, por vibração ou variação de temperatura,
umidade ou pressão.
As amostras precisam ter acondicionamento em tripla camada com:
• Receptáculo primário à prova de vazamento contendo
no máximo 1 litro no frasco com material absorvente
suficiente para absorver todo o conteúdo do saco
Obs.: O recipiente primário ou secundário precisa suportar um diferencial
de pressão de 95 kPa sem vazamento na faixa de -40 °C a 55 °C.

2.2.1 Categoria B – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Biológicas UN3373

As amostras precisam ter acondicionamento em tripla
camada com:
• Embalagem secundária à prova de vazamento (se
seus frascos forem frágeis, embale-os individualmente,
para evitar o rompimento durante o transporte)
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2.2.1 Categoria B – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Biológicas UN3373

As amostras precisam ter acondicionamento em tripla
camada com:
• Lista detalhada do conteúdo anexada entre o
acondicionamento secundário e o externo

2.2.1 Categoria B – Classe 6.2 – Acondicionamento

Substâncias Biológicas UN3373

As amostras precisam ter acondicionamento em tripla
camada com:
• Embalagem externa rígida
Não pode conter mais de 4 litros de amostras UN3373
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2.2.2 Categoria B – Classe 6.2 – Rotulagem

Substâncias Biológicas UN3373
A caixa usada para as remessas UN3373 precisa
exibir o seguinte:
•

Rótulo UN3373 em um fundo de cor diferente.
Adjacente à marca em forma de diamante,
o nome de remessa adequado “Substância
Biológica, Categoria B” precisa ser exibido
em letras com pelo menos 6 mm de altura.

•

Nome e endereço do remetente e do destinatário.

•

O nome e número de telefone de um responsável
precisam ser fornecidos no conhecimento de
embarque aéreo ou na embalagem.

•

Setas de orientação em lados opostos da caixa.

2.2.3 Acondicionamento das substâncias da Categoria B

• Inserir vídeo / Insert video
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Categoria B – Classe 6.2 – Atividade de rotulagem

Categoria B – Classe 6.2 – Atividade de rotulagem: Respostas corretas
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2.3 Agentes selecionados

• As instruções de uso ou transferência de agentes selecionados dos/para os/nos Estados Unidos
são encontradas nas partes 73.0 a 73.21 da CFR 42.
• A maioria dos laboratórios de exames de diagnóstico não trabalha com esses agentes e toxinas.
Por esse motivo, este material foge ao escopo desta apresentação. Consulte mais informações
no website dos Centros de Controle de Doenças, cdc.gov.

2.4 Amostras humanas isentas

Para as amostras de pacientes com baixa probabilidade de
presença de patógenos, a IATA adota a classificação “Amostras
Humanas Isentas” (aplica-se somente ao transporte aéreo).
Exemplos:
• Manchas de sangue seco
• Sangue ou componentes de sangue coletados para fins de transfusão
• Exames de sangue ou urina para o controle dos níveis de colesterol, níveis de glicose no
sangue ou níveis hormonais
• Testes realizados para fins de seguro ou emprego com vistas a determinar a presença de
álcool ou drogas
• Testes de gravidez
• Obs.: O Departamento de Transportes dos EUA considera que essas amostras estão fora
de seus regulamentos e, portanto, não atribui classificação alguma a elas.
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2.5 Culturas

• As culturas apresentam risco maior de infecção se
ocorrer exposição. Qualquer cultura destinada à
geração intencional de patógenos, ou qualquer
cultura enviada para fins de identificação, precisa
ser enviada como Substância Infecciosa de
Categoria A. Em todos os outros casos, as culturas
podem ser enviadas como Substância Biológica de
Categoria B.
• No acondicionamento de culturas de microbiologia,
tanto Substâncias Infecciosas da Categoria A,
como Substâncias Biológicas da Categoria B,
devem ser enviadas em um recipiente secundário
fornecido pela Mayo Clinic Laboratories.

2.5.1 Acondicionamento de culturas

• No acondicionamento de culturas, adote o
mesmo processo da Categoria A, com o
acréscimo de três rótulos adesivos “C” azuis:
um no saco, um na tampa do isopor e um na
parte externa da caixa. Isso garante a
segurança do pessoal de laboratório.
• É possível combinar culturas da Categoria B
com outros tipos de amostras da Categoria B
e combinar culturas da Categoria A com outras
culturas da Categoria A. No entanto, não é
possível combinar a Categoria A com a
Categoria B. Cada categoria possui um
número ONU próprio e diferentes marcações
e requisitos.
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2.6 Gelo seco

As Instruções de Acondicionamento
da IATA 954 ou CFR 49 173.217 e
173.199 referem-se aos requisitos
de acondicionamento para o envio
de gelo seco:
• A embalagem precisa ser projetada e construída
de modo a permitir a liberação de gás carbônico
e evitar acúmulo de pressão que possa rompê-la

Caixa
•
•
•
•

UN1845
Gelo seco
Rótulo da Classe 9
Peso líquido em kg

2.6 Gelo seco

As Instruções de Acondicionamento
da IATA 954 ou CFR 49 173.217 e
173.199 referem-se aos requisitos
de acondicionamento para o envio
de gelo seco:
• A declaração do remetente não é obrigatória para
gelo seco quando usado como material refrigerante
(por exemplo, para manter amostras congeladas)

Conhecimento de transporte aéreo
•
•
•
•
•

UN1845
Nomenclatura de remessa adequada
(dióxido de carbono, sólido ou gelo seco)
Rótulo da Classe 9
Número de embalagens
Peso líquido do gelo seco em cada embalagem
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Parte 3
Treinamento em segurança

3. Treinamento em segurança

Tome estas medidas, para se proteger
e proteger os seus funcionários que
remetem artigos perigosos:
• Participação em treinamentos, inclusive do
treinamento sobre segurança laboratorial do
empregador, treinamento da OSHA e direito
do funcionário de saber (ERTKA)
• Sempre use luvas
• Trate todos os vazamentos como se fossem
infecciosos
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Parte 4
Conscientização sobre segurança

4. Conscientização sobre segurança

O treinamento em conscientização sobre segurança é obrigatório para
todos os funcionários que remetem artigos perigosos a fim de cumprir
os requisitos da CFR 49 172.704 (a)(4). É obrigatório dentro de 90 dias
da contratação, embora seja recomendado assim que possível.
O treinamento precisa incluir:
•

Riscos do transporte de artigos perigosos

•

Métodos de melhoria da segurança do transporte

•

Formas de reconhecer os riscos de segurança

•

Medidas para responder a ameaças de segurança

Para fazer o módulo de treinamento em conscientização sobre segurança, você pode desenvolver o seu próprio
treinamento ou usar o treinamento gratuito oferecido pelo Departamento de Transporte dos EUA. Use o link
dothazmat.vividlms.com, para realizar o acesso, fazer o treinamento e obter o certificado de conscientização
sobre segurança. Ao término do curso geral sobre artigos perigosos, você também receberá um certificado
em artigos perigosos. Ambos terão de ser mantidos em arquivo, conforme determina a legislação.
Obs.: Os funcionários da Mayo Clinic podem procurar o módulo de treinamento: Operações MCL: Transporte
de Materiais Perigosos – Treinamento em Conscientização sobre Segurança
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Fale conosco

Mayo Clinic Laboratories Global Logistics
Telefone: +1 507-266-5295
E-mail: mclgloballogistics@mayo.edu

Recursos

49CFR
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=646df6509d863ec6d12f6283bb15f693&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title49/49cfrv2_02.tpl#0

IATA
https://www.iata.org/publications/dgr/pages/index.aspx
Instruções de acondicionamento – Substâncias Infecciosas, Categoria A
Instruções de acondicionamento – Substâncias Biológicas, Categoria B
Instruções de acondicionamento 954 – Gelo Seco, UN2814

DOT
https://www.transportation.gov/

OACI
https://www.icao.int/Pages/default.aspx

FAA
https://www.faa.gov/hazmat/

Agentes selecionados
https://www.selectagents.gov/SelectAgentsandToxinsList.html

Exemplos de substâncias infecciosas da Categoria A
https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/infectious-substance-classification-DGR56-en.pdf
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