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Legenda Intensidade dos Riscos 

Riscos Grande Médio Pequeno 

 

 

   

Risco Biológico 

1. Contaminação com coronavírus: Funcionários UFG e discentes, verificar diariamente sintomas para com Covid-19, H3N2, Dengue e caso tenha suspeita, encaminhe a posto de 

saúde de Aparecida de Goiânia. Manutenção e higienização do ar condicionado, se existir ventilação natural, verificar necessidade de deixar ar ligado. Uso de máscaras cobrindo 

nariz e boca, álcool em gel 70% para higienização de mãos e isopropílico para higienização de equipamentos, além de manter distanciamento. Verificação de necessidade de uso 

de acrílico para separação de pessoas, em caso de distância entre pessoas menor que 1,0 metros (1 aluno a cada 1 metro quadrado). Controle do fluxo de pessoas com livro de 

anotações diário. Tapete sanitizante na entrada (renovar a cada 12 horas) ou de acordo com alterações realizadas pela OMS/Ministério da Saúde. 

Risco Ergonômico 

1. Postura inadequada: fazer ginástica laboral. Sentar-se corretamente. Manter postura reta, evitar posições inclinada e torções 

2. Ambiente frio, ar seco: manter a temperatura em 23 °C. Realizar manutenção regular nos equipamentos de ar condicionado 

Risco de Acidentes 

1. Obstrução de corredores: manter corredores desobstruídos. 

2. Queda no mesmo nível: verificar se o piso está seco/escorregadio. Utilizar calçado fechado. 

3. Queda de Elementos fixados ao teto ou na parede: fazer manutenção da estrutura do ar condicionado. Identificar situações que possam ter risco de queda tais como: rachaduras, 

parafusos e materiais soltos, e outras situações semelhantes que possam causar a queda de equipamento, identificando e retirando todos do local ou da sala, e aguardar manutenção. 

Verificar a fixação de outros itens fixados ao teto. Solicitar para não sentar embaixo dos equipamentos. 

4. Choque elétrico: desligar os equipamentos antes das manutenções. Certificar que o equipamento está seguro sem fiação exposta. Somente pessoal capacitado e definido pelo 

coordenador da atividade, pode movimentar componentes elétricos. 

5. Queimadura: aguardar o resfriamento do bico e da mesa para manuseio ou para manutenção impressora 3D 

6. Corte; lançamento de pequenas partículas; perfurações: usar adequadamente as ferramentas, utilizar óculos de proteção e luvas. 

Telefones de emergência: SAMU: 192; Bombeiros: 193; Centro de Informação Toxicológica 0800 6464 350  
Corpo de Bombeiros 7º Batalhão Av. Maj. Manoel Augusto Silva Brandão, s/n - Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia – GO (62) 3201-2208  
Centro de Saúde Samambaia: Av. Pau Brasil/Rua Jacarandá, 3521-1868  
UBS Veiga Jardim Av. Maj. Manoel Augusto Silva Brandão, 593 - Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia – GO Aberto de segunda a sexta as 08:00 as 17:00(62) 3545-4849 
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