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Resumo 

 

A segurança é indispensável para qualquer ambiente, quando se trata de uma 

universidade com milhares de pessoas circulando a mesma isso se torna crucial. Uma 

das maneiras de avaliar segurança e minimizar os riscos é a realização do Mapa de risco 

dos mesmos, realizando analises físicas, químicas, biológicas, ergonômicas e 

ambientais. Em análises realizadas nos laboratórios da UFMS foi percebido que os 

mesmos não possuíam Mapas de Risco ou analise de incompatibilidade dos reagentes 

químicos, logo nossa proposta foi elaborar o Mapa de risco e análise química dos 

laboratórios do INBIO e FACFAN. Foram contatados cerca de 30 laboratórios 

escalados com os mais importantes pelo diretores do INBIO e FACFAN, dos quais 

cerca de 25 responderam aos questionários e tiveram seus Mapas de risco e análise 

química realizados. Os colaboradores foram extremamente receptivos e responderam 

aos questionários, em seguida nossa equipe realizou a análise química e dos outros 

fatores. A partir dessas analises foi possível concluir que a grande maioria dos 

laboratórios tem seus reagentes armazenados por ordem alfabética e não são levados em 

conta as incompatibilidades, causando diversas interações que podem facilmente serem 

remanejadas. Além disso a maioria dos bancos não estão adequados, causando diversos 

problemas ergonômicos e a maioria dos aparelhos não recebem atenção periódica o que 

também é um risco. Muitas das soluções são bem simples de serem implementadas, 

entretanto é necessário certa atenção com os colaboradores, pois a longo prazo esses 

riscos são altamente prejudiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

A demanda por fornecer uma garantia de segurança e saúde aos envolvidos em 

um meio de trabalho é uma das prioridades atuais mais importantes em qualquer tipo de 

instituição (ARRUDA, 2015). Os indivíduos sujeitos a contaminação por agentes 

biológicos podem sofrer contaminação que podem acarretar doenças infecciosas, 

comprometendo sua saúde, a dos estudantes, gerando encargos até mesmo para a 

instituição que trabalham. Dessa forma, torna-se clara a necessidade da adoção e a 

implementação de medidas de biossegurança, por meio do mapa de riscos, 

possibilitando a captação de conhecimento com promoção de boas práticas, novas 

condutas, alcançando um ambiente nosocomial sem riscos ocupacionais (METELLO; 

VALENTE, 2012).  

 De acordo com Cienfuegos (2001), os riscos podem ser definidos como: Ato 

Inseguro (que se dá por atitudes voluntárias ou não, que possam ocasionar um acidente), 

Condição Insegura (são situações existentes no ambiente que podem vir a causar riscos), 

Fator Pessoal de Insegurança (são problemas pessoais e de comportamento do 

colaborador que, agindo sobre o ambiente de trabalho podem causar acidentes) e Risco, 

de fato, (todo perigo ou possibilidade de perigo, existindo a probabilidade de perda ou 

de causar algum dano) que pode ser dividido em Riscos Biológicos, Riscos Químicos, 

Riscos Físicos, Riscos Ergonômicos e Riscos Acidentais. 

  A Portaria nº 5 de 18/08/1992 do Departamento Nacional de Segurança e Saúde 

do Trabalhador (DNSST) do MTb classifica os riscos ambientais em cinco grupos: 

  Riscos Biológicos – Segundo Norma do Ministério do Trabalho (NR-09: 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA), presentes em laboratórios 

clínicos, oferecidos por agentes infecciosos e por materiais potencialmente 

contaminados, como amostras de pacientes. São considerados riscos biológicos os 

fungos, bactérias, vírus, parasitas, protozoários, insetos e qualquer outra forma de 

“vida”.  

  Riscos Químicos – Os riscos dos produtos químicos para o homem, segundo 

Concepción (2001), estão ligados ao fato de serem irritantes, cáusticos, tóxicos, 

asfixiantes, inflamáveis, alérgicos, carcinogênicos ou mutagênicos.  De acordo com as 

definições da CIPA: os agentes químicos apresentam-se em suspensão ou dispersos no 

ar atmosférico, sob a forma de aerodispersoides (poeira, fumo, fumaça e néveo), gases 

(dispersões de moléculas misturadas ao ar) e vapores (dispersões de moléculas no ar que 

condensam-se para formar líquidos ou sólidos em condições normais de temperatura e 

pressão).  

  Riscos Físicos - Conforme NR-9 os agentes físicos são: Temperaturas extremas 

e Umidade, Radiações Ionizantes, Radiações Não-Ionizantes, Ruídos, Vibrações, 

Pressões Anormais, Iluminação. 

  Riscos Ergonômicos - São considerados riscos ergonômicos o levantamento e 

transporte manual de peso, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas 

inadequadas de trabalho, trabalho em turnos, etc (MATTOS, 1996). 

  Riscos de Acidentes – São provocados principalmente por materiais inflamáveis, 

explosivos, tóxicos e equipamentos que geram calor são sem dúvida as causa de 

acidentes mais graves, e seu manuseio, armazenamento e transporte deve ser criterioso 

(CARVALHO, 2009). 



  Segundo a Portaria DNSST Nº 5, de Agosto de 1992, torna-se obrigatório a 

elaboração dos mapas de riscos ambientais, para que com base nesse documento os 

indivíduos que façam o uso de determinado local saibam os riscos que o mesmo 

oferece e antes de tudo, possam se orientar e até mesmo se precaver de possíveis 

incidentes. Um dos maiores benefícios oferecidos por este mapa é prover uma maior 

asseguridade aos envolvidos, pois torna o meio muito mais seguro e saudável, 

independentemente de quais atividades são realizadas.  

  Como o próprio nome já é sugestivo, conforme o item 3 do Artigo 1º esse mapa 

deve conter uma representação gráfica resultante de uma averiguação e inspeção dos 

riscos existentes nesse ambiente, visando levar de maneira fácil a assimilação dos 

usuários. 

  Hökerberg et. al.(2006) afirma que a biossegurança, a saúde do analista e a 

garantia de qualidade na realização das atividades são os riscos ambientais que estão 

presentes em hospitais, mas o mesmo se aplica a laboratórios de ensino.  A 

implementação do mapa de riscos assegura o reforço dessas medidas, uma vez que 

avigora a consciência do risco que essas disciplinas valorizam, e das capacidades 

individuais e coletivas de modificar ou inabilitar o risco. Além disso, a participação do 

trabalhador ocupa papel central na elaboração de estratégias preventivas.   

 Em analise realizada nos laboratórios da Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul (UFMS) – Cidade Universitária foi possível observar que os mesmos não 

possuíam mapa de risco ou os que tinham estão extremamente desatualizados, 

necessitando urgentemente de atualização. O qual visa não só identificar os riscos mas 

também propor medidas que diminuam tais riscos e tragam maior segurança a 

comunidade acadêmica, alunos, professores e técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento 

 

A seguir serão apresentados os Relatórios dos laboratórios selecionados, além de seus 

respectivos Mapas de Risco. Foram selecionados pelos diretores do INBIO e FACFAN 

os laboratórios de maior prioridade para serem analisados, sendo os mesmos listados a 

baixo:  

Laboratórios do INQUI 

Laboratório de Imunologia, Biologia Molecular e Bioensaios 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Calor: Pela autoclave e estufa de secagem e esterelização de materiais, as quais podem 

causar queimaduras, problemas locomotores (câimbras, fadiga) e desmaios. As medidas 

de proteção cabíveis são ventilação adequada e uso de luvas térmicas. 

Radiação: Pela radiação UV das capelas e transiluminador que sem proteção podem 

apresentar lesões de pele e oculares (conjuntivite, catarata). As medidas de proteção 

cabíveis são a manutenção periodica dos equipamentos, bem como a sua correta 

utilização, a fim de garantir a segurança e uso de óculos de proteção. 

Umidade: Devido a presença de goteiras e infiltrações(na sala de PCR e dos discentes) 

ocorre um excesso de umidade que pode estragar os materiais e desencadear 

enfermidades como quadros alérgicos e de rinite, agravar a asma, causar tosse seca, 

dores de cabeça e transmitir microrganismos que levam a infecções, pois é local 

propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. As medidas de proteção cabíveis 

seriam a manutenção periodica da estrutura fisica do setor, afim de sanar os problema e 

suas consequências. 

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo ao qual determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, queimaduras leves e 

acarretar incêndio ou explosão. Os danos à saúde podem advir de exposição de curta 

e/ou longa duração, relacionadas ao contato de produtos químicos tóxicos com a pele e 

olhos, bem como a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias 

crônicas, doenças do sistema nervoso, doenças renais e hepaticas, e até mesmo alguns 

tipos de câncer. 

Os produtos quimicos do laboratório são armazenados em armario fechado, separado 

por ordem alfabetica e sua natureza sólido e liquido,  o que pode acarretar em algumas 

incompatibilidades químicas com risco de vapores tóxicos ou explosão. Por isso foi 

realizada uma analise de risco químico e houve a necessidade de remanejamento dos 

produtos incompatíveis. 

Após a analise de incompatibilidade foi verificado que: 

Líquidos  

Armário 1 ausência de incompatibilidade; 

Armário 2 ausência de incompatibilidade; 

Armário 3 ausência de incompatibilidade; 



Armário 4 Foram encontradas as incompatiblidades nesse armario: entre o ácido 

clorídrico (ácido muriático também é conhecido como ácido clorídrico) e as  aminas; 

nitrato de amônio é um reagente identificado com incompatibilidade química; 

O nitrato de amônio é incompatível com ácidos, cloratos, cloretos, chumbo, nitratos 

metálicos, metais em pó, compostos orgânicos, combustíveis finamente divididos, 

enxofre e zinco. 

Tween 20: é incompatível com ácidos e bases fortes, sais de metais pesados, taninos, 

fenóis, alcatrões e breus. A atividade antimicrobiana dos parabenos reduz-se na 

presença de polissorbatos. 

O ácido bórico é incompatível com potássio, anidrido acético, carbonatos alcalinos e 

hidróxidos; por isso remanejado de armário. 

Armário 6 ausência de incompatibilidade; 

Armário 8 ausência de incompatibilidade; 

Armário 9 ausência de incompatibilidade; 

Armário Laboratório de Bioensaios ausência de incompatibilidade; 

Sólidos  

Armário 3 foi encontrada incompatibilidade entre: a acrilamida que não pode ter contato 

com ácidos, oxidantes, ferro, sais de ferro, cobre, latão, iniciadores de radicais livres; 

Armário 4 ausência de incompatibilidade; 

Armário 5 foram encontradas as seguintes incompatibilidades: O Lauril sulfato de sódio 

/ DODECIL é incompatível com alguns reagentes do armário (principalmente os sais de 

potássio). Remanejar com as seguintes cautelas: tensoativo catiônicos (como a 

cetrimida), ácidos fortes, sais de alcaloides, sais de íons de metais polivalentes (como o 

alumínio, chumbo, estanho, zinco, etc.) e de potássio, e meios ácidos de pH 2,5. 

O nitrato de prata reage com aldeídos (e álcool), logo, não pode estar em contato com o 

paraformaldeído presente no armário. O paraformaldeído deve ser remanejado com as 

seguintes cautelas: não estar próximo de álcalis, aminas, ácidos e agentes oxidantes 

fortes (riscos de explosão do pó).  

O tris aminometano deve ser remanejado, pois é incompatível com agentes oxidantes e 

base; 

O persulfato de amônia (“peroxidodissulfato de amônio”) é incompatível com o 

hidróxido de sódio, pois se trata de uma base forte e deverá ter cautela ainda com álcalis 

e substâncias inflamáveis. 

Armário Laboratório de bioensaios ausência de incompatibilidade; 

Observação importante: no labóratório de PCR é encontrado o reagente Brometo de 

étidio o qual é altamente toxico e mutagenico, seu uso deve ser apenas com uso de luval 

e muito cuidado em sua manipulação na sala de eletroforese. 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha com a forma não infectante do protozoaria Trypanossoma Cruzi e 

com amostras clinicas contendo o Papilomavirus Humano (HPV/DNA), como também 

há amostras de sangue, cérvice e esfoliado oral. As medidas de proteção são o uso dos 

EPIs e treinamentos das pessoas envolvidas na manipulação considerando o risco de 

contaminação por diversos agentes das amostras. 



Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situações de estresse, trabalhos em 

período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição 

de rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações fisicas, orgânicas ou 

psicologicas, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: Lesão 

por esforço repetitivo, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alterações 

do sono, diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite 

e úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura pelas bancadas e bancos irregulares e 

movimento repetitivo por pipetar materiais por periodos prolongados. 

Não é recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por 

horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora que são: 

Figura 1: Posições de alongamento. 

 
Fonte: https://caarj.org.br/2013/10/15/ginastica-laboral-alivia-o-estresse-no-trabalho/ 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física. São considerados como riscos geradores de acidentes: arranjo 

físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou 



defeituosas; intalações eletricas defeituosas; incêndio ou explosão; animais 

peçonhentos; armazenamento inadequado de reajentes ou equipamentos. Arranjo físico 

deficiente - É resultante de: prédios com área insuficiente; localização imprópria de 

máquinas e equipamentos; má arrumação e limpeza; sinalização incorreta ou 

inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Riscos estruturais: Foram encontrados rachaduras grandes perto do banheiro, no 

laboratório de ensino do lado de dentro e fora, isso represente um risco devido aos 

danos na estrutura física podendo futuramente ocorrer prejuízos e o teto da sala de PCR 

ser de material inflamável o que é extremamente perigoso. Logo é necessario que ocorra 

a manutenção uregente do prédio para readequação do teto evitando um grave acidente 

no futuro. 

Riscos de pragas: Frequentemente são encontradas formigas, escorpiões, baratas e 

taturanas no laboratório representando insalubridade. A medida para esse problema é 

uma dedetização frequente e especifica para essas pragas. 

 

Conclusão 

 

Cabe ao responsável zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso 

de EPIs, entretanto falta uma manutenção constante dos equipamentos por parte da 

Universidade além de uma reestruturação simples para prevenir incêndios e dedetização 

constante para as pragas, com acompanhamento e vistoria do corpo de bombeiros.Na 

figura 2 é possivel visualizar melhor os riscos. 

http://www.portalglauco.com.br/blog/saiba-como-manter-a-saude-e-seguranca-no-trabalho-em-5-passos/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


Figura 2: Mapa de risco do laboratório de imunologia, biologia molecular e bioensaios. 

 
 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório de Parasitologia Humana 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Ruído: Devido a presença do exaustor, é necessário em caso exposição prolongada de 

usar protetores de ouvido para não causar problemas como zumbido e ansiedade.  

Calor: O calor gerado pela autoclave, pode causar queimaduras, problemas locomotores 

(câimbras, fadiga) e desmaios. As medidas de proteção cabíveis são ventilação 

adequada, uso de luvas térmicas e se necessário protetor facial.  

Frio: O gelo seco pode queimar o tecido, e os vapores numa área sem ventilação são 

tóxicos. Ao manipular utilize camisa de mangas compridas, calças compridas e sapatos 

fechados, complete o traje com luvas e óculos de proteção. 

O nitrogênio líquido no anexo 11 da Norma Regulamentadora 15 (NR 15), é 

considerado como asfixiante simples e não impõe limites de exposição, entretanto, no 

ambiente de trabalho, deve-se garantir que a concentração mínima de oxigênio seja de 

18% em volume. Sua inalação em concentrações moderadas podem causar dor de 

cabeça, sonolência, vertigem, excitação, excesso de salivação, vômito e inconsciência. 

Medidas de cuidado devem ser tomadas, como não colocar os cilindros onde exista o 

risco de entrar em contato com um circuito elétrico, um curto circuito sobre o cilindro 

pode ocasionar um aquecimento localizado muito elevado comprometendo a resistência 

da parede do mesmo. Como não é possível visualizar se há vazamento, fazer a 

pressurização do sistema com o próprio nitrogênio e testar todas as conexões e pontos 

suspeitos com uma mistura de água e detergente, haverá formação de bolhas no local de 

vazamento. Porém, os resultados podem não ser os mais seguros e pequenos 

vazamentos podem não ser detectados. A parte de proteção individual deve incluir 

respiradores com suprimento de ar quando se trabalha em espaços confinados, usar 

sistema de exaustão local, luvas de raspa para produtos criogênicos, óculos de segurança 

com lente incolor e proteção lateral e sapatos para manuseio de cilindros. 

Radiação: Devido à radiação UV das capelas os colaboradores podem apresentar lesões 

de pele e oculares (conjuntivite, catarata) se não usado proteção. As medidas de 

proteção cabíveis são a manutenção dos aparelhos para que atuem de forma segura e uso 

de óculos de proteção. 

Pressão: Há gases comprimidos como CO2.  Para verificar se há vazamentos de gás 

pode ser passado uma esponja com água e sabão sobre a conexão válvula de pressão de 

gás, não armazene o botijão de gás em lugares fechados e sempre manter uma distância 

de tomadas. 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Existe risco de contaminações por ácido acético, sulfúrico e formol. Por isso, é 

importante que seja usado jaleco, luvas, e EPIs no geral.  



Ácido Acético: Possui incompatibilidade com ácidos ou bases fortes, materiais 

oxidantes, nitrato de amônio 2-aminoetanol e trifluoreto de cloro.  

Ácido Sulfúrico: Possui incompatibilidade com bases, cloratos, óxidos, hidretos 

metálicos e muitas outras substancias reativas. 

Formol: O ar atmosférico pode oxidar a substância formando ácido fórmico; ocorre 

auto ignição quando em contato com substância oxidantes; pode ocorrer corrosão de 

metais como aluminio, aço e cobre por contato prolongado; e a substância pode reagir 

com cloreto de hidrogênio sob certas condições atmosféricas formando clorometil que é 

carcinogênico.  

 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha com parasitas em geral. São necessárias medidas preventivas para 

que as condições de higiene e segurança nos diversos setores de trabalho sejam 

adequadas. Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou lavagem das mãos antes e após a 

manipulação), máscara e óculos de proteção (para evitar aerossóis ou projeções nos 

olhos) e demais EPI necessários. Utilização da capela de fluxo laminar corretamente, 

mantendo-a limpa após o uso, autoclavagem de material biológico patogênico, antes de 

eliminá-lo no lixo comum e utilização de desinfetante apropriado para inativação de um 

agente específico. 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Exige esforço físico pesado e posição incômoda no 

trabalho com os plebotomineos. Não é recomentado realizar o mesmo exercício ou 

permanecer na mesma postura por horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 

30 minutos ou uma hora como apresentado na figura 1.  

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares. 

De acordo com o relatado: Os corredores e passagens não estão desimpedidos e sem 

obstáculos. Não há chuveiro de emergência e lava-olhos. Apesar de tem extintor, está 

em local inadequado e as máquinas e equipamentos estão sem manutenção. 



É de extrema importância para a proteção dos colaborados, que seja colocado EPCs no 

laboratório, assim, evitando possíveis riscos, como acidentes na região do corpo e rosto. 

Como também, organizar o laboratório para que os corredores fiquem livres para 

passagem, sempre fazer a manutenção dos equipamentos e deixar o extintor num local 

de fácil acesso e de acordo com NR 23.  

Pragas: Frequentemente são encontradas escorpiões no laboratório representando uma 

certa insalubridade. A medida para esse problema é uma dedetização frequênte e 

especifica para essas pragas. 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs e EPCs, desobistruir corredores, mudança de local do extintor e combate as pragas. 

O Mapa de risco pode ser vizualizado na figura3. 

Figura 3:Mapa de risco do laboratório de parasitologia Humana 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 
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Laboratório de Bioquímica 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Ruído: É necessário em caso exposição prolongada aos equipamentos como bomba de 

vácuo, autoclave e máquina de gelo, o usa de protetores de ouvido para não causar 

problemas como zumbido e ansiedade. 

Calor: Pela autoclave e chapa de aquecimento, as quais podem causar queimaduras, 

problemas locomotores (câimbras, fadiga) e desmaios. As medidas de proteção cabíveis 

são ventilação adequada e uso de luvas térmicas. 

Frio: O nitrogênio líquido no anexo 11 da Norma Regulamentadora 15 (NR 15), é 

considerado como asfixiante simples e não impõe limites de exposição, entretanto, no 

ambiente de trabalho, deve-se garantir que a concentração mínima de oxigênio seja de 

18% em volume. Sua inalação em concentrações moderadas podem causar dor de 

cabeça, sonolência, vertigem, excitação, excesso de salivação, vômito e inconsciência. 

Medidas de cuidado devem ser tomadas, como não colocar os cilindros onde exista o 

risco de entrar em contato com um circuito elétrico, um curto circuito sobre o cilindro 

pode ocasionar um aquecimento localizado muito elevado comprometendo a resistência 

da parede do mesmo. Como não é possível ver se há vazamento, fazer a pressurização 

do sistema com o próprio nitrogênio e testar todas as conexões e pontos suspeitos com 

uma mistura de água e detergente, haverá formação de bolhas no local de vazamento. 

Porém, os resultados podem não ser os mais seguros e pequenos vazamentos podem não 

ser detectados. A parte de proteção individual deve incluir respiradores com suprimento 

de ar quando se trabalha em espaços confinados, usar sistema de exaustão local, luvas 

de raspa para produtos criogênicos, óculos de segurança com lente incolor e proteção 

lateral e sapatos para manuseio de cilindros. 

Radiação: Pela luz UV da micoteca e não ionizante no liofilizador que sem proteção 

podem apresentar lesões de pele e oculares (conjuntivite, catarata). As medidas de 

proteção cabíveis são a manutenção dos aparelhos para que atuem de forma segura, uso 

de óculos de proteção. 

Vibração: As centrifugas e bomba de vácuo podem causar decréscimo da forma da 

preensão palmar, diminuição da sensibilidade tátil e formigamento dependendo da 

intensidade e tempo de exposição.  

Umidade: Pelas goteiras ocorre um excesso de umidade que pode estragar os materiais 

e desencadear enfermidades como quadros alérgicos e de rinite, agravar a asma, causar 

tosse seca, dores de cabeça e transmitir microrganismos que levam a infecções, pois é 

local propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. As medidas de proteção 

cabíveis seriam a manutenção da estrutura para acabar com esse problema e suas 

consequências. 

Pressão: Durante o manuseio do botijão, na sala do liofilizador, use luvas protetoras, 

calçados de segurança com biqueiras de aço e óculos de segurança. 

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 



leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da analise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

Acetato de chumbo 1% e 5%: apresenta Incompatibilidade com substâncias ácidas e 

alcalinas. 

Ácido clorídrico PA, concentrado, 0,1N, 1M, 4%: apresenta incompatibilidade com 

Carbonatos, óxidos metálicos, sais de prata, mercúrio e chumbo, vapores amoniacais 

(trata-se de um oxidante forte) 

Ácido sulfúrico 0,67N: apresenta incompatibilidade com ácido acético, acetonas, 

acrilonitrila, anilina, etileno glicol, ferro, ácido perclórico, isocianetos, sódio, carbonato 

de sódio (trata-se de um oxidante forte) 

Hidróxido de potássio 40%: apresenta incompatibilidade com Agentes oxidantes, 

ácidos. 

Hidróxido de sódio 5M, 2,5M, 2M, 1M, e 0,1M: apresenta incompatibilidade com 

água, álcoois e metais. 

Peróxido de hidrogênio: apresenta incompatibilidade com os ácidos, bases, metais, 

sais metálicos, agentes redutores, matérias orgânicas e inflamáveis (trata-se de um 

oxidante forte). 

Ácido cítrico 0,1M: apresenta incompatibilidade com metais, oxidantes, bases. 

Ácido fórmico 0,1M e 0,02M: apresenta incompatibilidade com nitro compostos 

orgânicos, hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio (deve-se ter atenção para não 

realocá-lo para o mesmo ambiente em que o peróxido de hidrogênio está, pois ambos 

precisam ser alterados de seus lugares) 

 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha com fungos endófitos não patogênicos e protozoários do sangue. 

As medidas de proteção são o uso dos EPIs considerando o risco de contaminação por 

diversos agentes das amostras. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 



Os principais riscos relatados foram: Levantamento de equipamentos pesados, má 

postura pelas bancadas e bancos irregulares e movimento repetitivo por lavagem de 

vidrarias e pipetar materiais por muito tempo, além de acúmulo de função. Não é 

recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por horas, 

logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora, como 

apresentado na figura1. 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Estruturais: As passagens estão muito obstruídas por geladeiras e armários fazendo dos 

corredores locais bem estreitos e o piso tem buracos e é escorregadio, isso deve ser 

arrumado para que não ocorra acidentes. Os produtos químicos não estão 

convenientemente guardados pela falta de espaço e as máquinas não estão em local 

seguro, é importante que seja organizado locais específicos para cada produto e 

equipamento, sem entrar em contato com luz solar e umidade.  

O lava olhos e chuveiro de emergência foram desativados por ferrugem e os extintores 

não estão em local adequado por falta de espaço, para que não haja acidentes é 

importante trocar os EPCs e deixar o extintor num local de fácil acesso e de acordo com 

NR 23. 

Ocorrem muitos curtos pelos equipamentos não estarem na tomada certa e várias 

extensões, adaptadores e aparelhos sem botão de ligar, isso é um risco de incêncio e 

precisa ser arrumado por um eletricista.  

Pragas: Frequentemente são encontradas escorpiões e cupins no laboratório 

representando uma certa insalubridade. A medida para esse problema é uma dedetização 

frequente e especifica para essas pragas. 

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, entretanto falta uma organização do espaço constante para que os equipamentos, 

extintor, produtos químicos e corredores não causem acidentes, além de uma 

reestruturação simples no piso, instalação elburacos ou frestas que possam estar 

causando a goteira,  colocar EPCs novos e dedetização constante para as pragas. O 

Mapa de risco pode ser observado na figura 4. 
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Figura 4:Mapa de risco do laboratório de Bioquimica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório de Genética 

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da analise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

São utilizados poucos reagentes os quais não possuem incopatibilidade química 

significativa. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura pelas bancadas e bancos irregulares. 

Não é recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por 

horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora como 

apresentado na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Foi constatado que não há EPCs, como chuveiro de emergência e lava-olhos, sendo eles 

importantes para reduzir riscos de acidentes, mesmo que seja manipulado poucos 

agentes químicos. 



Existem fios soltos provisórios e buracos onde passa a fiação. Isso é um risco de 

incêncio e as pessoas podem se machucar, ou seja, precisa ser arrumado por um 

eletricista.  

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, EPCs e um sistema elétrico seguro. Como pode ser observado na figura 5. 

 

 

Figura 5: Mapa de risco do Laboratório de Genética 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 
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Laboratório de ensino de biologia 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Calor: A estufa pode causar queimaduras, problemas locomotores (câimbras, fadiga) e 

desmaios. As medidas de proteção cabíveis são ventilação adequada e uso de luvas 

térmicas. 

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da analise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

Não foi observada incompatibilidade química dos reagentes. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura pelas bancadas e bancos irregulares. 

Não é recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por 

horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora como 

observado na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente é resultante de: prédios com área 



insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Foi constatado que não há EPCs, como chuveiro de emergência e lava-olhos, sendo eles 

importantes para reduzir riscos de acidentes, mesmo que seja manipulado poucos 

agentes químicos. 

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs e EPCs. O Mapa de risco pode ser observado na figura 6. 

 

Figura 6:Mapa de risco do laboratório de ensino de biologia 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 
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Laboratóriode Biofisiofarmacologia 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Calor: Pela estufa, que pode causar queimaduras, problemas locomotores (câimbras, 

fadiga) e desmaios. As medidas de proteção cabíveis são ventilação adequada e uso de 

luvas térmicas. 

Radiação: Pela luz UV e ultrassom, que sem proteção podem apresentar lesões de pele 

e oculares (conjuntivite, catarata). As medidas de proteção cabíveis são a manutenção 

dos aparelhos para que atuem de forma segura, uso de óculos de proteção.  

Umidade: Pelas goteiras ocorre um excesso de umidade que pode estragar os materiais 

e desencadear enfermidades como quadros alérgicos e de rinite, agravar a asma, causar 

tosse seca, dores de cabeça e transmitir microrganismos que levam a infecções, pois é 

local propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. As medidas de proteção 

cabíveis seriam a manutenção da estrutura para acabar com esse problema e suas 

consequências. 

Pressão: Estufa de CO2 para eutanásia contém gases comprimidos, o uso de luvas 

protetoras, calçados de segurança com biqueiras de aço e óculos de segurança são 

medidas de proteção contra esse risco.  

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico. 

Além de usar luvas, touca e pró-pé de preferência em capelas.  

Para análise da incompatibilidade entre os reagentes usou-se a lista que foi encaminhada 

do próprio laboratório em ordem alfabética. Os reagentes descritos devem ser 

modificados de lugar, pois, estando junto com os demais reagentes poderão apresentar 

interações entre eles, modificando a estrutura dos mesmos, ou até ocasionando reações 

perigosas. 

Da análise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

NaOH:  incompatível com ácidos, água, aldeídos e outros produtos orgânicos. Quando 

molhado ataca metais como alumínio, chumbo, estanho e zinco, produzindo gás 

hidrogênio inflamável; 

Persulfato de Amônio: incompatível com soluções fortes de hidróxidos alcalinos, 

álcalis, substâncias inflamáveis. Condições a serem evitadas: forte aquecimento; 



Ácido sulfúrico: o ácido sulfúrico pode reagir violentamente com ácido acético, 

acetonas, acrilonitrila, anilina, etileno glicol, ferro, ácido perclórico, isocianetos, sódio e 

carbonato de sódio. 

Água oxigenada: os ácidos, bases, metais, sais metálicos, agentes redutores, matérias 

orgânicas e inflamáveis. 

Peróxido de hidrogênio 35%: materiais ou substâncias incompatíveis: Álcalis e ácidos 

concentrados, substâncias oxidantes e redutoras, matéria orgânica e poeira metálica (Fe, 

Cu, Ni, Ti, Pb, Mn, Cr, Ag), borracha natural e sintética. 

Ácido clorídrico: Metais mais comuns; Aminas; Óxidos metálicos; Anidrido acético; 

Acetato de vinila; Sulfato de mercúrio; Fosfato de cálcio; Formaldeído; Carbonatos; 

Bases fortes; Ácido sulfúrico; Ácido clorossulfônico. 

Ácido fosfórico: Bases fortes, Cloratos, Nitratos e Carbeto de Cálcio; 

Ácido sulfúrico: Cloratos, Percloratos, Permanganatos de Potássio (e de Lítio e Sódio), 

Bases, Picratos, Nitratos, pós metálicos e solventes. 

Cloral hidratado: Álcalis, Metais alcalinos terrosos, barbituratos solúveis, bórax, 

taninos, iodetos, Oxidantes, Álcool. 

Nitrito de sódio: Ácidos, Metais em pó, Amoníaco, Cianetos, Aminas, Carvão ativado. 

 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha na pesquisa com veneno de serpente, LPS da E. coli e fungos. 

São necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos 

diversos setores de trabalho sejam adequadas. Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou 

lavagem das mãos antes e após a manipulação), máscara e óculos de proteção (para 

evitar aerossóis ou projeções nos olhos) e demais EPI necessários. Utilização da capela 

de fluxo laminar corretamente, mantendo-a limpa após o uso, autoclavagem de material 

biológico patogênico, antes de eliminá-lo no lixo comum e utilização de desinfetante 

apropriado para inativação de um agente específico. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura e dor nas costas pelas bancadas e 

bancos irregulares e movimento repetitivo por pipetar materiais por muito tempo. Não é 

recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por horas, 

logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora como observado 

na figura 1. 



 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Riscos de acidentes verificados: 

Os produtos químicos não são separados ou tem isolamentos, isso confere risco de 

incompatibilidade entre eles, além de contaminação dos colaboradores. Há falhas na 

limpeza de armários deixando alguns locais mofados ou sujos. Apenas tem extintores, e 

não tem chuveiro de emergência nem lava-olhos, importante EPCs. A autoclave não 

está em local seguro e os colaboradores quase nunca usam EPIs.  

Portanto, é preciso rearranjar os produtos químicos em espaços adequados como 

armários ou capelas, de acordo com a análise de incompatibilidade feita. É importante 

evitar a formação de mofos devido ao risco de umidade. Disponibilizar EPCs no 

laboratório evita riscos de contaminação e maiores injúrias, como também incentivar e 

cobrar os colaboradores quanto ao uso de EPIs. Além de, realocar a autoclave para um 

local mais seguro.  

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, entretanto falta uma reestruturação simples para prevenir acidentes como EPCs. 

Realocar equipamentos e produtos químicos para maior segurança e cobrar que os 

colaboradores façam pausas e alongamentos durante o serviço.  O Mapa de risco pode 

ser observado na figura 7. 
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Figura 7:Mapa de risco do laboratório de Biofisiofarmacologia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório de histologia 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Ruído: Devido a presença do exaustor e capela, é necessário em caso exposição 

prolongada de usar protetores de ouvido para não causas problemas como zumbido e 

ansiedade.  

Calor: Pela estufa de parafina, as quais podem causar queimaduras, problemas 

locomotores (câimbras, fadiga) e desmaios. As medidas de proteção cabíveis são 

ventilação adequada e uso de luvas térmicas. 

Pressão: Há gases comprimidos dentro do botijão de gás. Logo se deve verificar a 

pressão através de uma esponja e sabão na valvula do gás.  

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da análise de toxicidade foi realizada a seguinte análise:  

Metanol: Após a inalação as vias respistórias podem irritar e dar sonolência. Ao entrar 

em contato com a pele será absorvido, com os olhos sofrerá irritação e absorção quando 

ingerido.  

Formol: Na via respiratória os vapores são altamente irritantes da mucosa do aparelho 

respiratório. Em alta concentração ou por exposição prolongada provocam: tosse, crise 

asmática, laringite, rouquidão, bronquite, bronco pneumonia, edema pulmonar, podendo 

haver complicação e levar à morte. Como também, na via cutânea e mucosa causa 

dermatite em contato com a pele. Nos olhos, causa irritação, lacrimejamento, 

conjuntivite, podendo causar queimadura e lesão na córnea com possibilidade de chegar 

até a cegueira e na via digestiva causa irritação no trato gastrintestinal, náuseas, 

vômitos, diarréia. Por efeito, ulceração e necrose. 

Xilol: Contato repetido ou prolongado pode causar dermatite e experimentos com 

animais em laboratório resultam em efeitos mutagênicos teratogênicos e reprodutivos 

Parafina: Quando fundida (após aquecimento) pode causar queimaduras com dor e 

vermelhidão no local atingido. Os fumos são irritantes aos olhos, com dor e 

lacrimejamento. O contato repetido e prolongado pode causar dermatite. Mão é 

esperado que o produto provoque sensibilização respiratória. 

Obs: Como há risco de contaminação é sempre recomendado o uso de jaleco e luvas e 

da capela durante a manipulação.  

 

 



Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura pelas bancadas e bancos irregulares. 

Não é recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por 

horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora como pode 

ser observado na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Foi relatado riscos: 

Estruturais: No laboratório tem apenas extintor, seria bom ter EPCs como chuveiro e 

lava-olhos para emergência. Além de, haver uma constante manutenção dos 

equipamentos para maior qualidade de uso. Quanto a edificação, o piso está descolando 

e isso pode acasionar riscos aos colaboradores 

Pragas: Frequentemente são encontradas escorpiões no laboratório representando uma 

certa insalubridade. A medida para esse problema é uma dedetização frequente e 

especifica para essas pragas. 

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, entretanto falta uma manutenção constante dos equipamentos por parte da 

universidade, além de uma reestruturação simples do piso, bancos adequados para o 

trabalho, EPCs e dedetização constante para as pragas. As figuras 8, 9 e 10apresentam 

os mapas de risco da histologia. 
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Figura 8:Mapa de Risco do Laboratório de pesquisa de histologia 

 
 

Figura 9:Mapa de Riscos do Laboratório de reagentes de histologia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 10:Mapa de Riscos do Laboratório de aula de histologia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratórios FACFAN 

Laboratório de fisico-quimica 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Ruído: Devido a presença do liofilizador, é necessário em caso exposição prolongada 

de usar protetores de ouvido para não causas problemas como zumbido e ansiedade.  

Calor: O calor gerado na Sala de Calor pela mufla, pode causar queimaduras, 

problemas locomotores (câimbras, fadiga) e desmaios. As medidas de proteção cabíveis 

são ventilação adequada, uso de luvas térmicas e se necessário protetor facial. O 

cuidado também deve ser mantido com os bicos de bunsen, não manter nada inflamável 

perto, ver se a chama está azul, se não há vazamento de gás e não deixar ligado sem 

estar utilizando. 

Frio: O nitrogênio líquido no anexo 11 da Norma Regulamentadora 15 (NR 15), é 

considerado como asfixiante simples e não impõe limites de exposição, entretanto, no 

ambiente de trabalho, deve-se garantir que a concentração mínima de oxigênio seja de 

18% em volume. Sua inalação em concentrações moderadas podem causar dor de 

cabeça, sonolência, vertigem, excitação, excesso de salivação, vômito e inconsciência. 

Medidas de cuidado devem ser tomadas, como não colocar os cilindros onde exista o 

risco de entrar em contato com um circuito elétrico, um curto circuito sobre o cilindro 

pode ocasionar um aquecimento localizado muito elevado comprometendo a resistência 

da parede do mesmo. Como não é possivel ver se há vazamento, fazer a pressurização 

do sistema com o próprio nitrogênio e testar todas as conexões e pontos suspeitos com 

uma mistura de água e detergente, haverá formação de bolhas no local de vazamento. 

Porém, os resultados podem não ser os mais seguros e pequenos vazamentos podem não 

ser detectados. A parte de proteção individual deve incluir sistema de exaustão local, 

luvas de raspa para produtos criogênicos, óculos de segurança com lente incolor e 

proteção lateral e sapatos para manuseio de cilindros. 

Umidade: Pelas goteiras nos corredores ocorre um excesso de umidade que pode 

estragar os materiais e desencadear enfermidades como quadros alérgicos e de rinite, 

agravar a asma, causar tosse seca, dores de cabeça e transmitir microrganismos que 

levam a infecções, pois é local propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. As 

medidas de proteção cabíveis seriam a manutenção da estrutura para acabar com esse 

problema e suas consequências. 

 

Riscos Químicos 

 

É o risco a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que 

podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado à 

exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, queimaduras leves e até 

incêndio ou explosão. Os danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa 

duração, relacionadas ao contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem 

como a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças 

do sistema nervoso, doenças renais ou hepaticas, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários estão em ordem alfabética e podem 

apresentar incompatibilidade com alguma outra substância química que possa ocasionar 



reações como explosão. Por isso, é importante que eles sejam remanejados de lugar caso 

haja um possível risco químico.  

Além do remanejamento, é importante o continuo uso dos EPIs e obter novas luvas de 

calor, como foi relatado estar em péssimo estado.  

Orientações Gerais 

Os reagentes estavam em ordem alfabética, então recomendamos o afastamento dos 

seguintes reagentes por incompatibilida: 

Lista de reagentes a serem remanejados considerando seu risco 

Ácido Bórico: possui incompatibilidade com anidrido acético. 

Ácido Clorídrico: possui incompatibilidade com álcalis fortes, metais alcalinos e fontes 

de calor. 

Ácido Nítrico: possui incompatibilidade com solventes orgânicos, álcoois, cetonas, 

anidridos, peróxido de hidrogênio, metais alcalinos. 

Ácido Perclórico: possui incompatibilidade com semi-metais, óxido de antimônio, 

metais, hidrogênio, impurezas, substâncias orgânicas inflamáveis, ácido acético, 

hidrocarboneto halogenado, haletos de hidrogênio, flúor, éter, ácido nítrico. acetileno, 

com, formaldeído. ácido acético, com, anidrido acético, ácido sulfúrico, cetonas, 

fosforetos, alcalis. 

Ácido Sulfúrico: possui incompatibilidade com bases, cloratos, óxidos, hidretos 

metálicos e outras substâncias reativas. 

Ácido Sulfúrico Fumegante: possui incompatibilidade com água, metais alcalinos, 

compostos de metais alcalinos, amoníaco, aldeídos, acetonitrilo, metais alcalinos 

terrosos, resíduos alcalinos, ácidos, compostos de metais alcalinos-terrosos, metais, 

ligas metálicas, óxidos de fósforo, fósforo, hidretos, compostos halogênio – halogênio, 

halogenatos, permanganatos, nitratos, carbonetos, substâncias inflamáveis, solvente 

orgânico, acetiletoses, nitrilos, nitro compostos orgânicos, anilinas, peróxidos, picratos, 

nitretos, silicite de lítio, compostos de ferro III, bromatos, cloratos, aminas, percloratos, 

peróxido de hidrogênio. 

Ácido tricloroacético: possui incompatibilidade com ácido clorídrico, ácido sulfúrico 

(comercial e fumegante), ácido bórico, ácido nítrico, ácido perclórico, permanganato de 

potássio, hidróxido de bário, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de 

lítio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, bromo, clorato de 

potássio, cromato de potássio, álcool iodado, dicromato de potássio, peróxido de 

hidrogênio, iodados e demais hidróxidos alcalinos, agentes oxidantes fortes e 

sulfóxidos. 

Aldeído acético: possui incompatibilidade com alumínio em pó, zinco metálico 

laminado, zinco em pó, acetato de chumbo, acetato de cobre, acetato de cobalto, acetato 

de mercúrio, acetato de sódio, acetato de zinco, cloreto de amônio, cloreto de cálcio, 

cloreto de ferro iii, cloreto de mercúrio ii, cloretos metálicos, sais metálicos, ácido 

clorídrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido bórico, ácido sulfúrico (comercial e 

fumegante),ácidos minerais, ácido cianídrico, óxidos metálicos, hidróxido de magnésio, 

hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, 

hidróxido de sódio, hidróxidos alcalinos, álcool iodado, álcool etílico, álcool 

isopropílico, álcool n-propílico, álcool metílico, fenóis, álcoois, cetonas, peróxido de 

hidrogênio, cobre em pó, e demais oxidantes, anidridos ácidos. 



Alumínio em pó: possui incompatibilidade com ácido clorídrico, ácido sulfúrico 

(comercial e fumegante), ácido bórico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácidos 

inorgânicos fortes, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, 

hidróxido de magnésio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, 

demais bases fortes. 

Anidrido acético: possui incompatibilidade com permanganato de potássio, ácido 

bórico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido ftálico, 

ácidos em geral, água, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, 

hidróxido de magnésio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, bases 

fortes, oxidantes, álcool etílico, álcool metílico, álcool isopropílico, demais álcoois. 

Anilina: possui incompatibilidade com anidrido acético, peróxido de hidrogênio, 

permanganato de potássio, ácido bórico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, 

ácido perclórico, percloratos, oxidantes, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de 

amônio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, fluoreto de sódio, demais halogenetos, 

benzeno e derivados, oxigênio, nitro compostos orgânicos. 

Azida sódica: possui incompatibilidade com água, ácido sulfúrico (comercial e 

fumegante), cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, 

cloreto de cobalto, cloreto de mercúrio ii, cloreto de ferro iii, cloreto debário, sulfato de 

mercúrio, demais sais metálicos. 

Bromo: possui incompatibilidade com éter de petróleo, benzeno, amônia, fenois, 

alumínio em pó, zinco em pó, zinco metálico laminado, e demais metais, azida sódica, 

álcoois, açúcares e matérias orgânicas, demais agentes redutores, aldeídos e cetonas. 

Carbonato de sódio - possui incompatibilidade com ácido bórico, ácido clorídrico, ácido 

sulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfuroso e demais ácidos, hidróxido de 

amônio, compostos de amônio, flúor. 

Carbonato de cálcio: posui incompatibilidade com ácido bórico, ácido clorídrico, 

ácidosulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfuroso e demais ácidos, 

hidróxido de amônio, compostos de amônio, flúor. 

Carbonato de potássio: possui incompatibilidade com ácidos e metais alcalinos. 

Cloreto de amônio - posssui incompatibilidade com carbonato de sódio, carbonato de 

potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido 

de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, amônia, anilina, demais bases, sais 

de prata,cloro e nitritos. 

Dióxido de alumínio: possui incompatibilidade com ácidos fortes. 

Enxofre: possui incompatibilidade com agentes oxidantes fortes, alumínio, amônia, 

cálcio, carbetos de zinco, fósforo, halogênios, nitrato de amônio, potássio e sódio. 

Hidróxido de Magnésio: possui incompatibilidade com ácido, fósforo e anidrido 

Hidróxido de cálcio: possui incompatibilidade com sulfureto de hidrogênio, metais 

leves, fosforo, nitro: compostos orgânicos, ácidos. 

Hidróxido de lítio: possui incompatibilidade com agentes oxidantes e ácidos. 

Hidróxido de potássio: possui incompatibilidade com agentes oxidantes, ácidos. 

Hidróxido de sódio: possui incompatibilidade com água, álcool e metais 

Hidróxido de Magnésio: possui incompatibilidade com ácido, fósforo e anidrido 



Hidróxido de cálcio: possui incompatibilidade com sulfureto de hidrogênio, metais 

leves, fosforo, nitro- compostos orgânicos, ácidos. 

Hidróxido de lítio: possui incompatibilidade com agentes oxidantes e ácidos. 

Hidróxido de potássio: possui incompatibilidade com agentes oxidantes, ácidos. 

Hidróxido de sódio: possui incompatibilidade com água, álcool e metais 

Iodeto de Mercurio I: possui incompatibilidade com metais alcalinos 

Iodeto de Potássio: possui incompatibilidade com metais alcalinos, amoníaco, peróxido 

de hidrogênio 

Iodato Metálico Ressublimado: possui incompatibilidade com amônia, metais em pó 

(magnésio, zinco e alumínio), metais alcalinos, agentes redutores, acetileno e 

acetaldeído. 

Iodeto de Bismuto III: possui incompatibilidade com acetileno, hidrogênio, amônia 

Iodeto de sódio: possui incompatibilidade com acetileno, hidrogênio, amônia 

Mercúrio vivo: possui incompatibilidade com halogênios e oxidantes fortes como 

bromina, 3- bromopropina, metil-silana + O2, cloro, dióxido de cloro, ácido nítrico, ou 

ácido peróxifórmico, níquel tetracarbonil +O2 e alcalinos + perclorato de prata (Ag), 

óxido- etileno, compostos acetilênicos (explosivo), amônia (explosivo), fosfo-dióxido 

de boro (B), nitrometano e carbeto de sódio assentado. 

Trióxido de Arsênio: possui incompatibilidade com ácido mineral forte, ácido clorídrico 

concentrado é altamente reactivo com bases fortes, metais, óxidos metálicos, 

hidróxidos, carbonatos, aminas, materiais alcalinos, cianetos, sulfuretos, sulfitos, e 

formaldeído. 

Tetracloreto de silício: possui incompatibilidade com metais alcalinos, sulfóxido de 

dimetilo e álcalis. 

Trióxido de Cromo: possui incompatibilidade com metais alcalinos, amoníaco, não-

metais, compostos halogénio-halogénio, hidrazina e seus derivados, nitratos, agentes 

redutores, ácido nítrico. 

Zinco em pó: possui incompatibilidade com ácidos, bases fortes, cloretos, flúor, 

nitratos, dissulfeto de carbono, água, enxofre. 

Observações 

O Bicarbonato de potássio deve ser mantido longe do Ácido Acetilsalicílico, todavia 

nenhum deles precisa ser retirado dentre os outros. O Brometo de potássio deve ser 

mantido longe da Acetamida, todavia nenhum deles precisa ser retirado dentre os 

outros. 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos, fisicos e emoscionais, 

comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: Lesão por movimento 

repetitivo, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 



diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Bancos não padronizados que podem causar má 

postura e dor nas costas e repetição de pipetagem. Não é recomentado realizar o mesmo 

exercício ou permanecer na mesma postura por horas, logo são necessários alguns 

exercícios a cada 30 minutos ou uma hora como observado na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física. São considerados como riscos geradores de acidentes: arranjo 

físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou 

defeituosas; instalações eletricas defeituosas; incêndio ou explosão; animais 

peçonhentos; armazenamento inadequado. Arranjo físico de euipamentos ou reagentes 

deficiente é resultante de: prédios com área insuficiente; localização imprópria de 

máquinas e equipamentos; má arrumação e limpeza; sinalização incorreta ou 

inexistente; pisos fracos e/ou irregulares. 

De acordo com o relatado, os produtos químicos não estão devidamente guardados nem 

isolados, assim estes devem ser separados conforme a indicação no texto de riscos 

químicos. Existe a falta de uma saída de emergência e um protocolo de evacuação, 

portanto, há a necessidade da criação do protocolo e treinamento dos colaboradores do 

laboratório para prevençao de acidentes. As maquínas e equipamentos devem estar em 

bom estado e em lugares seguros, e conforme o relatado, o Scrubber não está em bom 

estado e as maquínas não estão em bom estado. Assim, um reparo nesse equipamento e 

a reorganização dos demais é importante para evitar acidentes.  

O laboratório contém instalações elétricas provisórias dos freezers em apenas uma 

tomada e isso pode ser um risco de incêndio, pois se a o fio não tiver uma grossura 

adequada para a distância pode ocorrer queda de tensão (devido a resistência), aquecer e 

pegar fogo. O ideal seria que cada freezer estivesse em uma tomada, pois cada um exige 

uma alta potência e as tomadas aguentam até certa carga. 

 

Conclusão 

 

Cabe ao responsável zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso 

de EPIs, mudança de local dos produtos químicos e equipamentos, a criação de um 

protocolo de evacuação e revisar o circuito elétrico dos freezers. O mapa de risco pode 

ser observado na figura 11. 
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Figura 11:Mapa de Riscos do Laboratório de fisico-quimica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório de Microbiologia de alimentos 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Calor: Deve ser usado EPIs (luvas de material isolante) na sala de autoclave e deve 

haver uma boa ventilação para evitar possíveis riscos como queimaduras.  

Radiação: Pela radiação UV das capelas que sem proteção podem apresentar lesões de 

pele e oculares (conjuntivite, catarata). As medidas de proteção cabíveis são a 

manutenção dos aparelhos para que atuem de forma segura, uso de óculos de proteção 

UV. 

Umidade: Pelas goteiras nos corredores ocorre um excesso de umidade que pode 

estragar os materiais e desencadear enfermidades como quadros alérgicos e de rinite, 

agravar a asma, causar tosse seca, dores de cabeça e transmitir microrganismos que 

levam a infecções, pois é local propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. As 

medidas de proteção cabíveis seriam a manutenção da estrutura para acabar com esse 

problema e suas consequências. 

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico. 

Da analise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

Lista de reagentes a serem remanejados considerando seu risco 

LMBA – relação de açúcares, corantes e sais 

Carbonato de cálcio – Manter longe do citrato férrico amoniacal, mas não é necessário 

tirá-lo do armário. 

Cloreto de Mercúrio – Manter longe da Ureia, mas não é necessário tirá-lo do armário.  

Iodeto de potássio – Ele é um oxidante forte, sua proximidade com os demais 

componentes do armário não é recomendada. 

Nitrito de sódio - Ele é um oxidante forte, sua proximidade com os demais 

componentes do armário não é recomendada. Também deve ser mantido longe do Zinco 

em pó. 



Nitrato de potássio - Ele é um oxidante forte, sua proximidade com os demais 

componentes do armário não é recomendada. Também deve ser mantido longe do Zinco 

em pó. 

Zinco em pó – É um forte agente redutor, sua proximidade com os demais componentes 

do armário não é recomendada. Também deve ser mantido longe do nitrato de potássio 

e nitrito de sódio. 

LMBA – relação de reagentes 

Os reagentes a seguir devem ser removidos do armário ou podem causar riscos devido a 

sua incompatibilidade com os outros componentes (aqueles presentes no armário, mas 

não citados aqui). Além disso, todos os reagentes a seguir são incompatíveis entre si e 

não devem estar próximos. 

Água Oxigenada – Incompatível com ácidos, bases, metais, sais metálicos, agentes 

redutores, matérias orgânicas e inflamáveis. Manter longe dos componentes do armário 

e dos demais componentes citados abaixo. 

Hidróxido de potássio – incompatibilidade com agentes oxidantes, ácidos. 

Mercúrio – É um agente redutor, também incompatível com halogênios e oxidantes 

fortes. 

Solução de Iodo - Compostos amoniacais, halogenetos, metais em pó. 

Ácido Acético Glacial – Reage vigorosamente com materiais oxidantes fortes, nitratos, 

peróxidos e bases fortes. 

Álcool Iodado –Manter longe do álcool etílico do Peróxido de Hidrogênio (água 

oxigenada) e de outros peróxidos, além de no remanejamento, prever com a devida 

cautela a incompatibilidade também com metais alcalinos, amoníaco e oxidantes. 

ÁGARES 

Ausência de incompatibilidade 

CALDOS 

Ausência de incompatibilidade 

CONTROLE DE ESTOQUE 

Os reagentes a seguir devem ser removidos do armário ou podem causar riscos devido a 

sua incompatibilidade com os outros componentes (aqueles presentes no armário, mas 

não citados aqui). Além disso, alguns dos reagentes a seguir são incompatíveis entre si e 

não devem estar próximos. 

Ferro reduzido- Incompatível com oxidantes.  

Fosfato de potássio monobásico- Incompatível com nitritos e oxidantes.  

Iodeto de potássio – É um oxidante, também incompatível com Zinco em pó 



Metabissulfito de sódio - Incompatível com Ácido Hipúrico, Zinco em pó, Nitrito de 

sódio, água. 

Nitrato de potássio - Incompatível com Zinco em pó. 

Nitrito de sódio - Incompatível com Zinco em pó, aminas. 

Zinco em pó - Incompatível com Nitrito de sódio, Nitrato de potássio, Iodeto de 

potássio, Ácido hipúrico. 

 

Riscos Biológicos 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

Este laboratório apresenta bactérias, fungos, parasitas e bacilos. São necessárias 

medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos diversos setores 

de trabalho sejam adequadas. Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou lavagem das 

mãos antes e após a manipulação), máscara e óculos de proteção (para evitar aerossóis 

ou projeções nos olhos) e demais EPI necessários. Utilização da capela de fluxo laminar 

corretamente, mantendo-a limpa após o uso, autoclavagem de material biológico 

patogênico, antes de eliminá-lo no lixo comum e utilização de desinfetante apropriado 

para inativação de um agente específico. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: A falta de um organograma mais claro das funções 

pode gerar um stress a mais ao colaborador. Má postura pelas bancadas e bancos 

irregulares e movimento repetitivo por pipetar materiais por muito tempo. Não é 

recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por horas, 

logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora que podem ser 

observados na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente é resultante de: prédios com área 



insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Relatos:  

Os produtos químicos não estão isolados, não há uma saída de emergência e nem 

protocolo de evacuação, ss maquínas não estão em um lugar seguro,os frezzers 

apresentam instalações elétricas provisórias, goteiras que podem afetar a estrutura . 

Portanto, de acordo com o relatado, os produtos químicos devem ser separados 

conforme a indicação no texto de riscos químicos. Há a necessidade da criação do 

protocolo e treinamento dos colaboradores do laboratório para prevençao de acidentes. 

As maquínas e equipamentos devem estar em bom estado e em lugares seguros. Assim, 

a reorganização destes é importante para evitar acidentes.  

O laboratório contém instalações elétricas provisórias dos freezers em apenas uma 

tomada e isso pode ser perigoso, pois se a o fio não tiver uma grossura adequada para a 

distância pode ocorrer queda de tensão (devido a resistência), aquecer e pegar fogo. O 

ideal seria que cada freezer estivesse em uma tomada, pois cada um exige uma alta 

potência e as tomadas aguentam até certa carga. Por fim, as goteiras devem ser evitadas 

com medidas de reestruturação interna. 

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs e exercícios como alongamentos, entretanto falta criar uma saída de emergência e 

execução do protocolo, além de uma reestruturação simples para prevenir goteiras e 

organizar sempre os armários de reagentes químicos. O Mapa de risco pode ser 

observado na figura 12. 
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Figura 12:Mapa de risco do Laboratório de microbiologia de alimentos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório LPPFB 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Ruído: A centrifuga sempre deve passar por manuntenção preventiva e ter protetores 

auditivos à disposição do colaborador.  

Calor: Pela autoclave e estufa, as quais podem causar queimaduras, problemas 

locomotores (câimbras, fadiga) e desmaios. As medidas de proteção cabíveis são 

ventilação adequada e uso de luvas térmicas. 

Frio: Há dois ultrafreezers e nitrogênio. É recomendado realizar uma manuntenção 

preventiva no ultrafreezer a cada período mínimo de 6 meses. Isso pode evitar danos ao 

equipamento pelo seu uso prolongado e aumentará sua vida útil. Mantenha sempre o 

ultrafreezer afastado à uma distância de 25cm da parede. Este procedimento evitará o 

superaquecimento do equipamento e economizará energia elétrica. Para a proteção do 

colaborador é importante haver uma luva para temperaturas frias à disposição.  

O nitrogênio líquido no anexo 11 da Norma Regulamentadora 15 (NR 15), é 

considerado como asfixiante simples e não impõe limites de exposição, entretanto, no 

ambiente de trabalho, deve-se garantir que a concentração mínima de oxigênio seja de 

18% em volume. Sua inalação em concentrações moderadas podem causar dor de 

cabeça, sonolência, vertigem, excitação, excesso de salivação, vômito e inconsciência. 

Medidas de cuidado devem ser tomadas, como não colocar os cilindros onde exista o 

risco de entrar em contato com um circuito elétrico, um curto circuito sobre o cilindro 

pode ocasionar um aquecimento localizado muito elevado comprometendo a resistência 

da parede do mesmo. Como não é possível ver se há vazamento, fazer a pressurização 

do sistema com o próprio nitrogênio e testar todas as conexões e pontos suspeitos com 

uma mistura de água e detergente, haverá formação de bolhas no local de vazamento. 

Porém, os resultados podem não ser os mais seguros e pequenos vazamentos podem não 

ser detectados. A parte de proteção individual deve incluir respiradores com suprimento 

de ar quando se trabalha em espaços confinados, usar sistema de exaustão local, luvas 

de raspa para produtos criogênicos, óculos de segurança com lente incolor e proteção 

lateral e sapatos para manuseio de cilindros. 

Radiação: Pela radiação UV das capelas e fotodocumentador que sem proteção podem 

apresentar lesões de pele e oculares (conjuntivite, catarata). As medidas de proteção 

cabíveis são a manutenção dos aparelhos para que atuem de forma segura, e o uso de 

óculos de proteção. 

 

Pressão: Há riscos com gases comprimidos no biofrezzer e sequenciador, o uso de 

luvas protetoras, calçados de segurança com biqueiras de aço e óculos de segurança são 

medidas de proteção contra esse risco.  

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 



contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

O estado físico dos reagentes a seguir influência de forma direta na sua 

capacidade de reagir perigosamente quando armazenado próximos a outros compostos 

ou substâncias, cuja integridade pode ser afetada comprometendo sua qualidade, dessa 

maneira, eles devem ser armazenados em capela, considerando principalmente a 

possibilidade de reagirem entre si. Além do uso de luvas e jaleco.  

Na descrição de cada um, constam outros possíveis riscos. Informações de 

importância relevante, caso algum deles, salvo algum motivo interno, não tenha a 

possibilidade de ser armazenado de forma segura como orientado nesta análise de 

incompatibilidade. 

Ácido acético glacial – reage vigorosamente com materiais oxidantes fortes, nitratos, 

peróxidos e bases fortes. 

Ácido Clorídrico 32% - possui incompatibilidade com álcalis fortes, metais alcalinos e 

fontes de calor. 

Ácido Sulfúrico – pode reagir perigosamente com água, metais alcalinos, amoníaco, 

aldeídos, acetonitrilo, metais alcalinos terrosos, óxidos de fósforo, fósforo, hidretos, 

compostos halogênio, permanganatos, nitratos, carbonetos, substâncias inflamáveis, 

solvente orgânico, nitro compostos orgânicos, anilinas, peróxidos, compostos de ferro 

III, bromatos, cloratos, aminas, percloratos. 

Ácido Trifluoroacético - tem incompatibilidade com oxidantes fortes, hidróxidos, 

bromo, clorato de potássio, cromato de potássio, álcool iodado, dicromato de potássio, 

peróxido de hidrogênio, iodados e demais hidróxidos alcalinos e sulfóxidos. 

Dietanolamina pura e Etanolamina Mono - reação exotérmica com: anidridos, 

oxidantes, ácidos. Atenção: Em contato com nitritos, nitratos, ácido nítrico possível 

liberação de nitrosaminas (carcinogênicas). 

Peróxido de Hidrogênio – reagem com os ácidos, bases, metais, sais metálicos, agentes 

redutores, matérias orgânicas e inflamáveis.  

Piridina - perigo de explosão na presença de: ácido perclórico, óxido nítrico, 

compostos halogenados. Risco de inflamação ou formação de gases ou vapores 

inflamáveis com: anidridos ácidos, ácido sulfúrico fumante, oxidantes, percromatos, 

ácido nítrico. Reação exotérmica com: flúor, ácido sulfúrico, perclorato de prata. 

Trimetilamina - reações violentas são possíveis com: ácidos fortes, oxidantes, 

halogénios, haletos de hidrogênio, óxido de etileno, dióxido de enxofre, sulfureto de 

hidrogénio, óxido nítrico. Perigo de explosão na presença de: mercúrio, bromo, cloro, 

óxido de etileno, trimetil-alumínio. 

 

Reagentes sólidos 

Os seguintes ácidos devem ser armazenados em distância segura dos demais reagentes: 

Ácido benzoico - tem incompatibilidade com oxidantes, hidróxidos, Amônia, Anilina e 

demais bases. 

Ácido bórico – possui incompatibilidade com anidrido e com ácido sulfanílico. 



Ácido periódico (orto) - Perigo de explosão na presença de substâncias oxidáveis e 

fósforo. Reações violentas são possíveis com substâncias orgânicas inflamáveis e não-

metais. 

Ácido sulfanílico - Evitar contato com agentes redutores fortes, álcoois, amoníaco, 

magnésio e bases fortes. 

 Os seguintes reagentes devem ser armazenados distantes dos demais reagentes: 

Carbonato de amônio - incompatível com ácidos, soluções fortes de hidróxidos 

alcalinos, nitratos e nitritos.  

Cloreto de cálcio dihidratado - incompatível com carbonatos, fosfatos, sulfatos e 

tartaratos solúveis. 

Cloreto de mercúrio - incompatível com agentes oxidantes e bases fortes. Manter 

longe de carbonatos. 

Hidróxido de sódio - incompatível com os demais hidróxidos alcalinos e com 

alcoolatos.  

Iodeto de potássio - Incompatível com metais alcalinos, amoníaco, peróxido de 

hidrogênio; 

Nitrato de prata - Incompatível com aldeídos e alcoóis; 

Nitrato de sódio - Incompatível com materiais combustíveis, pó metálico, hidreto de 

ácido acético, enxofre e carbono; 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha com fungos fito patogênicos e bactérias patogênicas. São 

necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos 

diversos setores de trabalho sejam adequadas. Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou 

lavagem das mãos antes e após a manipulação), máscara e óculos de proteção (para 

evitar aerossóis ou projeções nos olhos) e demais EPI necessários. Utilização da capela 

de fluxo laminar corretamente, mantendo-a limpa após o uso, autoclavagem de material 

biológico patogênico, antes de eliminá-lo no lixo comum e utilização de desinfetante 

apropriado para inativação de um agente específico. 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura e dor nas costas pelas bancadas e 

bancos irregulares e movimento repetitivo por pipetar materiais por muito tempo. Não é 



recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por horas, 

logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora que podem ser 

observados na figura 1. 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

As máquinas e equipamentos devem sempre passar por revisão, para que não ocorra 

problemas e acidentes durante o manuseio.  

Frequentemente são encontradas baratas e cupims no laboratório representando uma 

certa insalubridade. A medida para esse problema é uma dedetização frequente e 

especifica para essas pragas. 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, entretanto falta uma manutenção constante dos equipamentos por parte da 

universidade, além de uma reestruturação simples para prevenir problemas maiores em 

caso de acidentes, como uso de epcs e extintores de incêndio, além de detetização 

constante para as pragas. Os mapas de risco podem ser observados nas figuras 13, 14 e 

15. 

Figura 13:Mapa de risco do laboratório de biotécnologia de microorganismos 
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Figura 14:Mapa de Riscos do Laboratório de purificação de proteina e HPLC 

 

 
 

Figura 15:Mapa de Riscos do Laboratório de microscopia e espectometria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório LAPNEM 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

 

Ruídos: A bomba do gerador de nitrogênio, capela de exaustão e o liofilizador são 

aparelhos que emitem barulhos que se não for usado EPIs em caso exposição 

prolongada, como protetores de ouvido, pode causa problemas como zumbido e 

ansiedade. 

Calor: As muflas e chapa de aquecimento devem serem manipuladas com o uso de 

luvas térmicas e o local deve apresentar uma boa ventilação.  

Frio: As salas que foram muito frias devido aos aparelhos precisarem de ar 

condicionado, uma medida para não ficar resfriado é se agasalhar e ficar parado por 

muito tempo nesse ambiente. 

Radiação: Pela radiação UV para revelação de placa e não ionizante do ultrassom, que 

sem proteção podem apresentar lesões de pele e oculares (conjuntivite, catarata). As 

medidas de proteção cabíveis são a manutenção dos aparelhos para que atuem de forma 

segura, e uso de óculos de proteção. 

Umidade: Pelas goteiras na sala de analises de massas, ocorre um excesso de umidade 

que pode estragar os materiais e desencadear enfermidades como quadros alérgicos e de 

rinite, agravar a asma, causar tosse seca, dores de cabeça e transmitir microrganismos 

que levam a infecções, pois é local propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. 

As medidas de proteção cabíveis seriam a manutenção da estrutura para acabar com 

esse problema e suas consequências. 

Pressão: Os gases nitrogênio, hélio e argônio comprimidos devem ser mantidos fora em 

um ambiente ventilado e longe do calor, para não causar asfixia ou tontura e possíveis 

danos físicos.  

Observação: Há equipamentos coletivos como capela e primeiros socorros, porém falta 

uma saída de emergência.  

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. Por isso, é importante o 

uso de EPIs e EPCs. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da analise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

Ácido bórico: incompatibilidade com anidrido acético; 

Ácido tricloroacético: hidróxidos alcalinos, oxidantes fortes, sulfóxidos. Trata-se ainda 

de um produto higroscópico; 



Carbonato de cálcio: é incompatível com as substâncias:  ácidos, compostos de 

amônio, flúor; 

Cloreto de potássio PA cristal: é incompatível com agentes oxidantes fortes; 

Hidróxido de cálcio: Reação de liberação de calor com: sulfureto de hidrogênio, metais 

leves, fosforo, nitro- compostos orgânicos, ácidos. 

Hidróxido de sódio PA ACS: apresenta incompatibilidade com ácidos, nitrilos, metais 

alcalino-terrosos em forma de pó, compostos de amônio, cianetos, magnésio, nitro 

compostos orgânicos, substâncias orgânicas inflamáveis, fenóis e substâncias oxidáveis. 

Hidróxido de potássio PA – pó: apresenta incompatibilidade com agentes oxidantes, 

ácidos. 

Iodeto de Cádmio: deve-se evitar metais alcalinos e ácidos. 

Iodeto de potássio: há incompatibilidade com agentes redutores fortes, níquel, ácidos 

fortes, e suas ligas, aço (incluindo todos os tipos e tratamentos de superfície), alumínio, 

metais alcalinos, latão, magnésio, zinco, cádmio, cobre, clorato de potássio, bromo, 

oxidantes fortes, sais de diazônio. 

Iodo Ressublimado: deve-se evitar metais alcalinos, amoníaco, compostos de amônio, 

óxidos não metálicos, não-metais, compostos halogênio-halogênio, acetiletoses, semi-

metais, metais em forma de pó, alumínio, acetileno, carbonetos, flúor, magnésio, 

silicato de lítio, azidas, óleos de terebintina e/ou sucedâneos de óleo de terebentina, 

óxidos alcalinos. 

Magnésio: deve-se evitar água, ácidos, soluções de hidróxidos alcalinos, oxidante; 

hidrocarbonetos halogenados, óxidos metálicos, compostos peroxidados, nitratos, 

percloratos, cianetos, halogênios, óxidos não metálicos, não-metais, álcoois, sais 

alcalinos, sulfatos, flúor, halogenetos de hidrogênio, hidróxidos alcalinos; 

Nitrato de bismuto III: reações perigosas com substâncias orgânicas, agentes redutores 

e ácido forte; 

Nitrato de prata: incompatível com aldeídos e álcoois; 

Nitrito de sódio: deve-se evitar ácidos, metais em pó, amoníaco, cianetos, aminas e 

carvão ativado; 

Nitrato de potássio: Perigo de explosão na presença de cianetos, sulfetos, substâncias 

inflamáveis, flúor, potássio, acetatos, substâncias oxidáveis, fosforetos, substância 

orgânicas, peróxidos alumínio, antimônio, carvão vegetal, titânio, zinco, Metais em 

forma de pó com calor, arsênio, boro, germânio, nitretos, magnésio, tiossulfato de sódio, 

fósforo, redutores fortes, enxofre, açúcares, com, calor, carvão vegetal com enxofre, e 

calor. Desenvolvimento de gases e vapores perigosos com: ácidos. Risco de inflamação 

ou formação de gases ou vapores inflamáveis com: silicieto de cálcio; 

Permanganato de potássio: é um agente oxidante forte, incompatível com ácidos, 

substancias inflamáveis, peróxido de hidrogênio e álcoois; 



Zinco em pó: condições a serem evitadas: umidade. Materiais ou substâncias 

incompatíveis: reação exotérmica com: hidróxidos alcalinos, ácidos, enxofre, selênio e 

água. 

Observações (panorama geral) 

Almoxarifado prateleira sólidos: 

Código A: 

O ácido fosfomolibdico é incompatível com metais em pó, logo, não pode estar no 

mesmo ambiente em que contém o acetato de chumbo II -3idrato, acetato de cobre II e o 

acetato de sódio. Não pode estar em contato com materiais orgânicos também. 

O ácido tartárico é incompatível com metais, portanto não pode ficar próximo ao 

bicarbonato de sódio, benzoato de sódio, e borato de sódio (que são reagentes que 

podem estar próximos) 

Código B: 

O bicarbonato de sódio é incompatível com o boro, logo, não pode estar no mesmo 

ambiente que o borato de sódio, é incompatível também com halogênios, portanto não 

pode estar próximo do bromidrato quinino. Além disso é importante salientar que não 

deve ficar próximo de 1.2-Dicloroetano, Óxido de Etileno, Platina, Triclorato de 

Nitrogênio, Oxidantes Fortes, como por exemplos ácidos. 

Código P:  

O permanganato de potássio é incompatível com ácidos, portanto não pode estar no 

mesmo ambiente que o pirogalol (que é um ácido). Além disso é necessário ter cautela, 

pois o permanganato de potássio é incompatível também com substâncias inflamáveis, 

peróxido de hidrogênio e álcoois. 

O propilparabeno é incompatível com agentes oxidantes fortes, logo não pode estar 

próximo do permanganato de potássio. 

Geladeira-Freezer 

Ausência de incompatibilidade pelos reagentes listados; 

Plan3 

O ácido α-cetoglutárico (“Ácido α-cetoglutorico”) é incompatível com bases, oxidantes 

e agentes redutores, portanto não é adequado ficar no mesmo local que os ácidos 

presentes nesta tabela.  

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 



LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura e dores nas costas pelas bancadas e 

bancos irregulares. Não há espaço para posicionar as pernas em frente a capela e ocorre 

movimento repetitivo na lavagem de vidrarias, pipetar reagentes, diluição na área de 

pesquisa e também o trabalho no computador. O trabalho excessivo por técnicos e 

professores que além de cuidar dos laboratórios, pesquisa e ensino ainda precisam lidar 

com uma burocracia exaustiva e repetitiva, além de muitos equipamentos que 

necessitam de manutenção constante.  

A sugestão é um curso preparatório para a burocracia ou mais auxiliares 

administrativos. Também não é recomendado realizar o mesmo exercício ou 

permanecer na mesma postura por horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 

30 minutos ou uma hora que que podem ser observados na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Riscos encontrados: Os corredores são estreitos devido à obstrução por armários e 

geladeira, a iluminação não é adequada devido por ter muitas lâmpadas queimadas e há 

presença de pragas como formigas, escorpiões, cupins, carunchos e baratas.  

Como o arranjo dos corredores é deficiente, é importante, se possível, que a geladeira e 

os armários sejam remanejados para que não ocorra acidentes. Uma iluminação 

inadequada pode prejudicar a visão e tornar as atividades um risco, portanto trocar as 

lâmpadas e ter algumas sempre guardadas evitará esse risco. A medida para o problema 

das pragas é uma dedetização frequente e especifica para essas pragas. 

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, entretanto falta uma manutenção constante dos equipamentos por parte da 

universidade, além de uma reestruturação simples como fazer uma saída de emergência 

e dedetização constante para as pragas. O mapa pode ser observado na figura 16. 
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Figura 16:Mapa de risco do LAPNEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório de Biologia Molecular e Cultura 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Frio: Pela presença de ultrafreezer é recomendado realizar uma manuntenção 

preventiva a cada período mínimo de 6 meses. Isso pode evitar danos ao equipamento 

pelo seu uso prolongado e aumentará sua vida útil. Mantenha sempre o ultrafreezer 

afastado à uma distância de 25cm da parede. Este procedimento evitará o 

superaquecimento do equipamento e economizará energia elétrica. Para a proteção do 

colaborador é importante haver uma luva para temperaturas frias à disposição. 

Radiação: Pela capela de luz UV e sala de luz UV que sem proteção podem apresentar 

lesões de pele e oculares (conjuntivite, catarata). As medidas de proteção cabíveis são a 

manutenção dos aparelhos para que atuem de forma segura, uso de óculos de proteção. 

Pressão: CO2 e nitrogênio são gases comprimidos. Medidas de cuidado devem ser 

tomadas, como não colocar os cilindros onde exista o risco de entrar em contato com 

um circuito elétrico, um curto circuito sobre o cilindro pode ocasionar um aquecimento 

localizado muito elevado comprometendo a resistência da parede do mesmo. Como não 

é possível ver se há vazamento, fazer a pressurização do sistema com o próprio 

nitrogênio e testar todas as conexões e pontos suspeitos com uma mistura de água e 

detergente, haverá formação de bolhas no local de vazamento. Porém, os resultados 

podem não ser os mais seguros e pequenos vazamentos podem não ser detectados. A 

parte de proteção individual deve incluir respiradores com suprimento de ar quando se 

trabalha em espaços confinados, usar sistema de exaustão local, luvas de raspa para 

produtos criogênicos, óculos de segurança com lente incolor e proteção lateral e sapatos 

para manuseio de cilindros.  

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Para biologia molecular  usar jaleco e luva e para cultura usar gorro, jaleco, máscara e 

pró-pé. 

Os reagentes a seguir com seus níveis de toxicidade:  

Brometo de Etídio: Toxicidade aguda oral com sintomas de irritação  das  mucosas,  da 

bocca, da faringa, do esófago e aparelho gastrointestinal. Toxicidade aguda ao inalar 

com sintomas de possíveis concequências:, irritação das mucosas, também pode irritar 

levemente a pele e os olhos seriamente.  



Álcool: Após a inalação: irritação das mucosas.  Depois de contato com a pele: pode 

produzir irritação.  Depois do contato com os olhos: irritação da conjuntiva  Após a 

ingestão: euforia, náusea, vomito, narcose 

Xilol: Contato repetido ou prolongado com a pele pode causar dermatite. 

Hipoclorito: Não classificado como tóxico agudo por via dérmica e inalatória. 

Fenol: Sua inalação pode irritar a boca, nariz, garganta e pulmões, provocando tosse 

e/ou respiração irregular. Na pele causa queimadura e irritação, e nos olhos também, 

podendo ser danos permanentes.  

2ME: Toxicidade aguda oral estimativa de toxicidade aguda: > 2.000 mg/kg  

Toxicidade aguda - Inalação estimativa de toxicidade aguda: > 20 mg/l; 4 h ; vapor  

Toxicidade aguda - Dérmica Estimativa de toxicidade aguda : > 2.000 mg/kg 

 DMSO: Não classificado como tóxico.  

Ácido Acético: Pode irritar as mucosas, ocorrer tosse, possíveis concequências como 

lesão das vias respiratórias. 

Glutaraldeido: Toxicidade aguda oral com sintomas se ingerido, queimaduras severas 

na boca e garganta, assim como perfuração do esôfago e do estômago. Toxicidade 

aguda com inalação, sintomas como irritação das mucosas, tosse, respiração superficial, 

possíveis concequências como lesão das vias respiratórias. Irritação da pele causa 

feridas de difícil cicatrização. Irritação nos olhos e perigo de cegueira também podem 

acontecer. 

Acetona: Ao inalar pode ocorrer irritação das mucosas, náuseas, vomito e até narcose. 

Depois do contato com a pele pode causar irritação local. Após contato com os olhos 

irritação e até turvação da córnea. E ao ingerir pode acontecer irritação do trato 

gastrointestinal, náusea, vomito até narcose e coma. 

Obs: Portando, é necessário um cuidado durante a manipulação desses agentes 

químicos para que não entre em contato com a pele e mucosas. Assim, é essencial que 

tenha uma rotulagem adequada nas vidrarias e que seja usado capuz, protetor 

facial e óculos que protegem a cabeça, olhos e rosto de respingos e vapor produzidos 

pelos produtos químicos. Os dispositivos devem estar sempre em bom estado de 

conservação. 

Luvas de proteção evitam o contato direto das mãos com substâncias corrosivas; 

Máscara (respirador) O risco de inalação acidental de produtos pode ser evitado com o 

uso de máscaras especiais, que protegem as vias respiratórias de contaminação direta 

por gases tóxicos; 

Avental: Protege a parte frontal do corpo, peito, colo, barriga e pernas do contato com 

substâncias contaminantes e que podem ferir a pele; 

Botas, perneiras e calças: Utilizados para proteger pés, pernas e o quadril do contato 

direto com produtos químicos. 

 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha com fungos, bactérias e parasitas patogênicos. São necessárias 

medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos diversos setores 

de trabalho sejam adequadas. Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou lavagem das 

mãos antes e após a manipulação), máscara e óculos de proteção (para evitar aerossóis 

https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/protetor-facial/protetor-facial-tuiuti/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/protetor-facial/protetor-facial-tuiuti/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/oculos-de-protecao/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/luvas-de-protecao/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/mascaras-de-protecao/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/avental-de-seguranca/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/calcados-de-seguranca/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/perneiras-de-protecao/


ou projeções nos olhos) e demais EPI necessários. Utilização da capela de fluxo laminar 

corretamente, mantendo-a limpa após o uso, autoclavagem de material biológico 

patogênico, antes de eliminá-lo no lixo comum e utilização de desinfetante apropriado 

para inativação de um agente específico. 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura e dor nas costas pelas bancadas e 

bancos irregulares e movimento repetitivo por pipetar materiais por muito tempo. Não é 

recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma postura por horas, 

logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma hora como observado 

na figura 1. 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas 

inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou explosão, animais peçonhentos e 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente é resultante de: prédios com área 

insuficiente, localização imprópria de máquinas e equipamentos, má arrumação e 

limpeza, sinalização incorreta ou inexistente, pisos fracos e/ou irregulares.  

Foi constatado que não há chuveiro de emergência, lava-olhos e extintor de incêndio, 

portanto, é de extrema importância para a proteção dos colaborados, que seja colocado 

epcs no laboratório e equipamentos de segurança contra princípios de incêndio, assim, 

evitando possíveis riscos, como acidentes na região do corpo e rosto. 

As máquinas e equipamentos devem sempre passar por revisão, para que não ocorra 

problemas e acidentes durante o manuseio. 

A luz encontra-se fraca e uma iluminação inadequada pode prejudicar a visão e tornar as 

atividades um risco, portanto trocar as lâmpadas e ter algumas sempre guardadas evitará 

esse risco. 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, entretanto falta uma manutenção constante dos equipamentos por parte da 

universidade, além de uma reestruturação simples para prevenir problemas maiores em 

caso de acidentes, como uso de epcs, extintores de incêndio e lâmpadas com maior 

claridade. O Mapa de risco pode ser observado na figura 17. 

http://www.portalglauco.com.br/blog/saiba-como-manter-a-saude-e-seguranca-no-trabalho-em-5-passos/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


 

Figura 17:Mapa de risco do Laboratório de Biologia Molecular e cultura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Laboratório de Fluidos 

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da análise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

Os reagentes aqui descritos deverão ser realocados, pois estão incompatíveis com os 

demais reagentes que se encontram listados por ordem alfabética na lista fornecida deste 

laboratório. 

Ácido sulfúrico: incompatível com ácido acético, acetonas, acrilonitrila, anilina, etileno 

glicol, ferro, ácido perclórico, isocianetos, sódio, carbonato de sódio. Ao adicionar água 

ocorre reação de liberação de calor; 

Bicarbonato de sódio: incompatibilidade com halogênios, boro, 1.2-Dicloroetano, 

óxido de etileno, platina, triclorato de nitrogênio, oxidantes fortes, como por exemplo os 

ácidos; 

Carbonato de sódio anidro: reações violentas são possíveis com alumínio, metais 

alcalinos terrosos, nitro-compostos orgânicos, flúor, metais alcalinos, óxidos não 

metálicos e ácido sulfúrico concentrado; 

Corante papanicolau EA 36: apresenta incompatibilidade com risco de 

explosão/reação exotérmica com - peróxido de hidrogénio, percloratos, ácido perclórico, 

Ácido nítrico, nitrato de mercúrio-(II), ácido permangânico, Nitrilas, compostos 

peroxidados, Agentes oxidantes fortes, compostos de nitrosilo, Peróxidos, sódio, 

Potássio, óxidos de halogénios, hipoclorito de cálcio, dióxido de azoto, óxidos 

metálicos, hexafluoreto de urânio, iodetos, Cloro, Metais alcalinos, Metais alcalinos 

terrosos, óxidos alcalinos, Óxido de etileno prata, com, Ácido nítrico composto de prata, 

com, Amoníaco permanganato de potássio, com, ácido sulfúrico concentrado. 

Corante papanicolau EA 31: apresenta a mesma característica de incompatibilidade 

do item acima. 

Corante papanicolau EA 50: apresenta a mesma característica de incompatibilidade 

do primeiro item (Corante papanicolau EA 36). 

Hidróxido de amônio: apresentam interações com ácidos, acroleína, alumínio, beta-

propiolactona, cobre, ferro galvanizado, halogênios, ligas de cobre, metais, nitrato de 

prata, nitrometano, óleum, óxido de prata, óxido de propileno, permanganato de prata e 

sulfato dimetila. 

Xilol PA: apresentam incompatibilidade com metais alcalinos (sódio, potássio e bário), 

metais alcalino-terrosos e oxidante. Oxidantes fortes, ácido clorídrico, anidridos ácidos, 

temp. ≥43 °C, faíscas e chamas. Pode reagir explosivamente com trissulfeto de 



hidrogênio. Misturas com perclorato de bário, cloro, óxido de etileno, isocianatos 

podem ser explosivas. Borracha, diversos materiais plásticos, metais leves. 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha com amostras biológicos e fungos, representando risco baixo. 

São necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos 

diversos setores de trabalho sejam adequadas. Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou 

lavagem das mãos antes e após a manipulação), máscara e óculos de proteção (para 

evitar aerossóis ou projeções nos olhos) e demais EPI necessários. Utilização da capela 

de fluxo laminar corretamente, mantendo-a limpa após o uso, autoclavagem de material 

biológico patogênico, antes de eliminá-lo no lixo comum e utilização de desinfetante 

apropriado para inativação de um agente específico. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura pelas bancadas e bancos irregulares e 

os bancos de ensino não padronizados que podem causar dores nas costas devido, 

também, à má postura. Não é recomendado realizar o mesmo exercício ou permanecer 

na mesma postura por horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos 

ou uma hora que podem ser observados na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Foi constatado que o lava-olhos e chuveiro de emergência não funcionam, os 

microscópios estão em mau estado e não funcionam muito bem e que o piso pode ser 

escorregadio se molhado. Portanto, é de extrema importância para a proteção dos 

colaborados do laboratório, que seja arrumado ou trocado os epcs e microscópios, 

assim, evitando possíveis riscos, como acidentes na região do corpo, rosto e problemas 

de visão e dores de cabeça. Sinalizar quando o piso estiver molhado, evitará quedas e 

acidentes. 

 

 



 

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, entretanto falta uma manutenção constante dos equipamentos de proteção coletiva 

por parte da universidade, além de organizar sempre os armários de reagentes químicos. 

O mapa de risco pode ser observado na Figura 18. 

 

Figura 18:Mapa de risco do laboratório de fluidos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 
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Laboratório de parasitologia clínica 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Ruído: Caso houver uma longa exposição ao exaustor o uso de protetores auditivos 

deve estár à disposição do colaborador para não causar problemas como zumbido e 

ansiedade. 

Radiação: Pela capela de luz UV, na sala de leishmaniose, as medidas de proteção 

cabíveis são a manutenção dos aparelhos para que atuem de forma segura e uso de 

óculos de proteção, pois sem proteção pode apresentar lesões de pele e oculares 

(conjuntivite, catarata).  

Umidade: Devido a uma goteira ocorre um excesso de umidade que pode estragar os 

materiais e desencadear enfermidades como quadros alérgicos e de rinite, agravar a 

asma, causar tosse seca, dores de cabeça e transmitir microrganismos que levam a 

infecções, pois é local propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. As medidas 

de proteção cabíveis seriam a manutenção da estrutura para acabar com esse problema e 

suas consequências. 

Obs: É necessário que os EPCs estejam em boas condições de uso para seus 

colaboradores, além de usar a capela e exaustor.  

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da analise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

Éter: Normalmente não reage.  

Etenol: Incompatível com ácido sulfúrico, ácido nítrico, cáusticos, aminas alifáticas e 

isocionatos. 

Metileno: Incompatível com alumínio em pó, magnésio em pó, potássio, zinco em pó. 

Evite contato com aminas, bases fortes e oxidantes, alumínio e suas ligas. 

Ácido clorídrico:  É incompatível com aminas 

Xilol: Incompatível com oxidantes fortes 

Balsamo: Reações violentas são possíveis com agentes oxidantes fortes e evitar o 

aquecimento, pois é explosiva.  

Formol: O ar atmosférico pode oxidar a substância formando ácido fórmico; ocorre 

auto ignição quando em contato com substância oxidantes; pode ocorrer corrosão de 

metais como aluminio, aço e cobre por contato prolongado; e a substância pode reagir 



com cloreto de hidrogênio sob certas condições atmosféricas formando clorometil que é 

carcinogênico. 

Giemsa: Reage com agentes de oxidação, ácidos fortes e bases fortes; pode ser 

corrosivo para o chumbo e alumínio; e produtos de decomposição perigosos: 

formaldeído, dióxido de carbono e monóxido de carbono. 

Obs: São usados jaleco e luvas, porém foi constatado que não tem EPCs nem EPIs 

eficientes, e é necessário que o colaborador tenha acesso aos EPCs e EPIs de qualidade 

para sua proteção.  

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  

O laboratório trabalha com parasitas, helmintos e protozoários além de amostras 

biológicas de fezes, urina, tecido e sangue. São necessárias medidas preventivas para 

que as condições de higiene e segurança nos diversos setores de trabalho sejam 

adequadas. Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou lavagem das mãos antes e após a 

manipulação), máscara e óculos de proteção (para evitar aerossóis ou projeções nos 

olhos) e demais EPI necessários. Utilização da capela de fluxo laminar corretamente, 

mantendo-a limpa após o uso, autoclavagem de material biológico patogênico, antes de 

eliminá-lo no lixo comum e utilização de desinfetante apropriado para inativação de um 

agente específico. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Apesar de não terem relatos de risco, não é recomentado realizar o mesmo exercício ou 

permanecer na mesma postura por horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 

30 minutos ou uma hora que podem ser observados na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Foi relatado a presença de pernilongos e a medida para esse problema é uma 

dedetização frequente, especifica para essas pragas e evitar a proliferação destes como 

arrumar a goteira, pois umidade e calor é atrativo, e não deixar formar focos para 

proliferação das larvas, além de incentivar o uso de repelente pelos colaboradores.   



 

 

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, EPCs e manutenção dos equipamentos, entretanto falta uma reestruturação 

simples para prevenir umidade, além de evitar a proliferação de pernilongos. Os mapas 

de risco podem ser observados nas figuras 19 e 20. 

 

Figura 19:Mapa de risco do laboratório de Parasitologia Clinica 

 
Figura 20:Mapa de risco do Laboratório de Leishmaniose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 
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Laboratório de Microbiologia Clínica 

 

Riscos Físicos 

 

Os riscos físicos mais comuns no ambiente de trabalho são os ruídos, as temperaturas 

extremas, a umidade, as vibrações, a pressão anormal e as radiações. 

Os riscos físicos relatados foram: 

Ruído: Na cabine de segurança no laboratório de pesquisa deve ter protetores auditivos 

à disposição do colaborador, principalmente em caso de longa exposição.  

Calor: A autoclave,  pode causar queimaduras, problemas locomotores (câimbras, 

fadiga) e desmaios. As medidas de proteção cabíveis são ventilação adequada e uso de 

luvas térmicas. 

Radiação: Pela luz UV das capelas que sem proteção podem apresentar lesões de pele e 

oculares (conjuntivite, catarata). As medidas de proteção cabíveis são a manutenção dos 

aparelhos para que atuem de forma segura, uso de óculos de proteção. 

Umidade: Devido a infiltração no teto do corredor ocorre um excesso de umidade que 

pode estragar os materiais e desencadear enfermidades como quadros alérgicos e de 

rinite, agravar a asma, causar tosse seca, dores de cabeça e transmitir microrganismos 

que levam a infecções, pois é local propício e adequado ao crescimento de mofo e bolor. 

As medidas de proteção cabíveis seriam a manutenção da estrutura para acabar com 

esse problema e suas consequências. 

Pressão: Gás butano para o bico de Bunsen, é importante uma manutenção preventiva 

do sistema para evitar explosão. 

Obs: Há duas cabines classe 2 com filtro HEPA, além de uma capela. É necessário que 

os EPCs estejam em boas condições de uso para seus colaboradores.  

 

Riscos Químicos 

 

É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos 

que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. O dano físico relacionado 

à exposição química inclui, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras 

leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os 

danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao 

contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus 

vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, 

doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. 

Os produtos químicos contidos nos armários podem apresentar incompatibilidade com 

alguma outra substância química que possa ocasionar reações como explosão. Por isso, 

é importante que eles sejam remanejados de lugar caso haja um possível risco químico.  

Da analise de incompatibilidade foi realizada a seguinte análise:  

Devido ao laboratório estar em reforma, foi impossíbilitada a analise química do 

mesmo. 

Obs: São usados jaleco, mascara, óculos, luvas térmicas e luvas de látex, além de 

cabines e capelas para manuseio dos agentes químicos. É necessário que o colaborador 

tenha acesso aos EPIs de qualidade.  

 

Riscos Biológicos 

 

Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.  



O laboratório trabalha com amostras biológicas de pacientes hospitalizados, bactérias e 

fungos. São necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e 

segurança nos diversos setores de trabalho sejam adequadas. Uso do avental, luvas 

descartáveis (e/ou lavagem das mãos antes e após a manipulação), máscara e óculos de 

proteção (para evitar aerossóis ou projeções nos olhos) e demais EPI necessários. 

Utilização da capela de fluxo laminar corretamente, mantendo-a limpa após o uso, 

autoclavagem de material biológico patogênico, antes de eliminá-lo no lixo comum e 

utilização de desinfetante apropriado para inativação de um agente específico. 

 

Riscos Ergonômicos 

 

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período 

noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de 

rotina intensa. 

Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar 

sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado 

emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: 

LER/DORT, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 

diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e 

úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, etc. 

Os principais riscos relatados foram: Má postura pelas bancadas e bancos irregulares da 

microscopia e trabalho excessivo por técnicos e professores terem que além de cuidar 

dos laboratórios, pesquisa e ensino ainda precisam lidar com uma burocracia exaustiva e 

repetitiva. Não é recomentado realizar o mesmo exercício ou permanecer na mesma 

postura por horas, logo são necessários alguns exercícios a cada 30 minutos ou uma 

hora que podem ser observados na figura 1. 

 

Riscos de Acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam 

sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: 

arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas 

inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; 

armazenamento inadequado. Arranjo físico deficiente - É resultante de: prédios com 

área insuficiente; localização imprópria de máquinas e equipamentos; má arrumação e 

limpeza; sinalização incorreta ou inexistente; pisos fracos e/ou irregulares.  

Estruturais: Apesar de haver EPCs como chuveiro de emergência, uma sugestão é ter 

visor de vidro nas portas para evitar acidentes, como abrir a porta e bater em pessoas e 

derrubar materiais.  

Já queimaram vários equipamentos pela instabilidade elétrica, faltam NoBreaks para 

que isso não ocorra.  

Conclusão 

 

Cabe ao empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores diminuindo a incidência 

ou a intensidade a que estes são expostos a tais riscos, fornecendo o mínimo de estrutura 

para que isso ocorra, como cobrar que os colaboradores façam pausas e alongamentos 

durante o serviço. A maioria dos riscos encontrados podem ser prevenidos com o uso de 

EPIs, EPCs e manutenção dos equipamentos, entretanto falta uma reestruturação 
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simples para prevenir umidade e instabilidade elétrica. Os mapas de risco do laboratório 

de ensino e pesquisa podem ser observados nas figuras 21 e 22. 

 

 

Figura 21:Mapa de risco do laboratório de ensino de Microbiologia Clínica 

 
 

Figura 22:Mapa de risco do laboratório de pesquisa de Microbiologia Clinica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

 Riscos fisico: Luz UV e Calor ; 

 Risco químico: Reagentes e Capelas químicas; 

 Riscos ergonomicos: Má postura; 

 Riscos biologicos: Armazenamento de amostras e Manipulação. 



Considerações Finais 

 

As análises realizadas mostraram que grande parte dos laboratórios organizam seus 

reagentes por ordem alfabética, o que pode ser uma prática muito perigosa, devido as 

incompatibilidades químicas em boa parte dos laboratórios. Além desse grave problema 

outra situação de risco que é unanime é a ergonomia dos laboratórios, altamente 

prejudiciais aos colaboradores por estarem inadequadas. Os mapas foram enviados aos 

responsáveis e aguardamos as mudanças sugeridas para aumentar a segurança dos 

mesmos, tendo em vista a simplicidade de muitas das mudanças e os graves riscos a 

longa exposição dos mesmos. 

Entretanto quanto a experiência e receptividade dos laboratórios, professores e técnicos 

foi maravilhosa, ficamos extremamente felizes e satisfeitos com a receptividade e 

colaboração. 
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