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Composição da CISSP – ICB
Docentes:
Carolina Ribeiro e Silva
Clayton Luiz Borges
Cristina da Costa Krewer Mascioli
Elizabeth Pereira Mendes
Pedro Vale de Azevedo Brito (presidente)
Técnicos Administrativos:
Cláudio Umberto Soares
Larissa Matuda Macedo
Período de atuação da comissão:
27 de novembro de 2018 a 27 de novembro de 2020
Portaria: 6667 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Objetivos
De acordo com a portaria no XX de XX de XXX de 2016 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFG,
que regulamenta a função das Comissões Internas de Saúde do Servidor Público (CISSP) em todos
os órgãos, unidades acadêmicas e unidades acadêmicas especiais. São objetivos da CISSP:
I-

Propor ações voltadas à promoção da saúde, à humanização no trabalho; à melhoria
das condições ambientais; à prevenção de acidentes e agravos à saúde relacionados ao
trabalho;

II-

Propor ações que desenvolvam a co-responsabilidade no gerenciamento da vigilância e
promoção à saúde;

III-

Estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e detentores de
conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores dos
seus ambientes de trabalho.

Regularização da CISSP
Em reunião conjunta realizada entre os membros da CISSP-ICB e representantes do
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS-UFG) no dia 27 de fevereiro de 2020,
foi constatado que a CISSP-ICB precisa regularizar e registrar suas ações. Para isso são necessárias
duas ações: i) Elaboração de um plano de trabalho anual, ii) Registro de todas ações, atas e
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documentos gerados nas atividades da CISSP em uma pasta no Sistema Eletrônico de Informação
(SEI).
Sendo assim, fica estabelecido que a partir do momento da aprovação deste plano de
trabalho todos os documentos e ações resultantes das ações da CISSP-ICB estarão disponíveis em
pasta pública no SEI.

Diagnóstico
Através de um formulário eletrônico enviado a todos os chefes de departamento do ICB no
ano de 2019, foi elaborado um relatório com todas as pendências e demandas levantadas. É
importante ressaltar que nem todos os departamentos responderam ao questionário, ainda assim,
várias demandas comuns a todo Instituto puderam ser observadas.
O relatório foi então encaminhado à Direção do ICB que deu seguimento repassando o
mesmo à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A Pró-Reitoria, através do SIASS elaborou uma lista de
sugestões de Curto e Médio Prazo a serem adotadas para a mitigação dos principais problemas
apontados. Apresentamos abaixo uma relação das demandas apontadas juntamente com ações
sugeridas.
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Ações Sugeridas
Ações já realizadas
Ações de curto prazo (previsão de execução: 03 meses)
Ações de médio prazo (previsão de execução: até o final de 2020)

DEPARTAMENTO

ONDE?

NÃO CONFORMIDADE INDICADA

AÇÃO
SIASS solicitar compra dos itens faltantes, e
realizar visita técnica para emissão de relatório
atestando a não conformidade, para que a
Diretoria do ICB providencie solicitação de
instalação a SEINFRA. Diretoria solicitar
instalação de chuveiro lava olhos

Departamento de
Morfologia

Pesquisa em
Morfologia Humana e
Animal (ICB 3)

Equipamentos necessários não disponíveis: sistema
de exaustão no biotério do laboratório, óculos de
proteção para a utilização no manuseio de reagentes
químicos, jalecos;

Departamento de
Morfologia

Anatomia Animal (ICB
6)

Equipamentos necessários: extintores de incêndio
(somente há 1 extintor no prédio e está vencido);
equipamentos de ar-condicionado para climatização
do ambiente. Não há chuveiro quimico no prédio

Diretoria solicitar troca dos extintores, instalação
de chuveiro lava olhos e climatização a
SEINFRA

Departamento de
Morfologia

Anatomia Comparada
(ICB 6)

Equipamentos necessários: extintores de incêndio
(somente há 1 extintor no prédio e está vencido);
equipamentos de ar-condicionado para climatização
do ambiente.

Diretoria solicitar troca e redimensionamento
dos extintores e climatização a SEINFRA.
Diretoria solicitar instalação de chuveiro lava
olhos

Departamento de
Morfologia

Laboratório de
Dissecação (ICB 6)

Equipamento não disponível: capela de exaustão de
gases

SIASS realizar visita técnica para emissão de
relatório atestando a não conformidade, para
que a Diretoria do ICB providencie solicitação de
instalação a SEINFRA.
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Departamento de
Histologia, Embriologia e
Biologia Celular

Laboratório de Estudos
Equipamentos necessários: Exaustores ambientais
Morfológicos

SIASS realizar visita técnica para emissão de
relatório atestando a não conformidade, para
que a Diretoria do ICB providencie solicitação de
instalação a SEINFRA.

Departamento de
Histologia, Embriologia e
Biologia Celular

Sala dos professores,
salas de aula,
laboratórios e corredor

Falta de manutenção nos ar condicionado,
bebedouros e lava olhos.

Diretoria solicitar manutenção e limpeza
periódica ao SEINFRA

Departamento de
Histologia, Embriologia e
Biologia Celular

Lab. de Téc.
Histológicas

Precisa sistema de exaustão eficiente, melhores
condições para armazenamento dos químicos,
melhorias no sistema de descarte de resíduos

SIASS realizar visita técnica para verificar as
não conformidades apontadas e emitir relatório
para a Diretoria solicitar as adequações
necessárias ao SEINFRA

ICB 3

Especialmente nas ocasiões de
manutenção/manipulação dos tanques da anatomia, o
prédio fica com forte odor de formol, existem vários
pontos de onde caem fezes de ratos e morcegos do
teto, no andar superior não existem ralos para o
escoamento de água, Todas as paredes são feitas de
divisórias muito antigas e não são à prova de
incêndio, Necessidade de limpeza e organização das
salas de aula para as turmas do período noturno,
Desratização para eliminação de roedores, Ampliação
da abertura das janelas de vidro do prédio para
melhor circulação do ar, Divisórias velhas e
danificadas, o que favorece a passagens de ratos
entre salas e o ambiente externo.

Diretoria solicita a SEINFRA verificação de
técnica de exaustão para redução do odor do
formol. A Diretoria também deverá solicitar a
SEINFRA as demais melhorias prediais
requisitadas.

Departamento de
Histologia, Embriologia e
Biologia Celular

Departamento de
Botânica

Latec - sala 17 ICB I

Equipamentos solicitados, exaustor, capela, ar
condicionado. Luvas, máscaras e óculos.

SIASS solicitar compra dos itens faltantes, e
realizar visita técnica para emissão de relatório
atestando a não conformidade, para que a
Diretoria do ICB providencie solicitação de
instalação a SEINFRA.

Departamento de
Botânica

Sala 204 ICB 1 gabinete

Divisórias da sala com laboratório de anatomia
vegetal apresenta buraco, Piso escorregadio

A Diretoria também deverá solicitar a SEINFRA
as melhorias prediais requisitadas.
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Departamento de
Botânica

Laboratório de
Fisiologia Vegetal sala
210 ICB 1

Laboratório com piso escorregadio, necessita de
melhorias de segurança e ergonômicas nas
bancadas, precisa de manutenção das instalações
hidráulicas

Solicitar ao SIASS visita para avaliação da
condição ergonomica e orientação para
solicitação a Diretoria de adequação ao
mobiliairio. Diretoria deverá solicitar ao
SEINFRA as demais melhorias requisitadas.

Departamento de
Botânica

Laboratório de
Fisiologia Vegetal sala
210 ICB 1

Equipamentos solicitados Capela, Exaustor, Ar
condicionado (manutenção). Luvas, máscaras e
óculos.

SIASS solicitar compra dos itens faltantes, e
realizar visita técnica para emissão de relatório
atestando a não conformidade, para que a
Diretoria do ICB providencie solicitação de
instalação a SEINFRA.

Departamento de
Botânica

Departamento de
Botânica

COPA

Alinhar com diretoria implantação de COPA, não
é critério de segurança.

LACES

URANÁLISE

Necessário providenciar revalidação da certificação
da CAPELA

Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da
certificação

LACES

MICROBIOLOGIA

Necessário providenciar revalidação da certificação
da CAPELA

Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da
certificação

LACES

CORREDOR

Necessário providenciar revalidação da certificação
do chuveiro e lava olhos.

Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da
certificação

LACES

TODOS OS
LABORATORIOS

Trocar tampas dos ralos, tampas de tomadas soltas,
infulfime para dimiuir a incidencia de sol.

Diretoria solicitar a SEINFRA as melhorias
prediais necessárias.

Departamento de
Ciências Fisiológicas

Departamento de
Ciências Fisiológicas

Lava olhos (não há drenagem da água), Necessário
verificar no departamento qual o problema com a
CAPELA e com os EXTINTORES.

O texto não informa com clareza qual a não
conformidade e qual ambiente apresenta o
problema.

Departamento de
Ciências Fisiológicas

Departamento de
Ciências Fisiológicas

Lava olhos (não há drenagem da água), Necessário
verificar no departamento qual o problema com a
CAPELA e com os EXTINTORES.

O texto não informa com clareza qual a não
conformidade e qual ambiente apresenta o
problema.
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Departamento de
Ciências Fisiológicas

Departamento de
Ciências Fisiológicas

Solicitar ao SIASS visita para avaliar a
necessidade de capela e sistema de exaustão,
para gerar um relatório para a Diretoria solicitar
ao SEINFRA instalação dos equipamentos.

Sala 121

Capela e exaustores

Departamento de
Ciências Fisiológicas

O sistema de escoamento de esgoto e feito em
sistema de tubos metálicos antigos e de forma
exposta no teto das salas térreas do ICB 2, podendo
levar a contaminação de ambientes e pessoas. Não
há sistema de exaustão adequado nos laboratórios de
pesquisa do departamento e no biotério setorial. Não
há uma sala específica para estocar reagentes para
descarte. O prédio do ICB 2 não possui sistema de
escoamento de água. O biotério setorial não possui
sistema de drenagem de água eficaz e as divisórias
Diretoria deverá solicitar a SEINFRA as
não são de alvenaria.
melhorias prediais requisitadas.
SIASS deverá avaliar no estoque de EPI se
houve solicitação do departamento na compra
anterior. Posteriormente fazer a comparação
com a demanda existente e inserir na proxima
compra para a entrega.
Necessário fazer o levantamento de quais
laboratórios possuem demanda de instalação de
capela e os aquentes quimicos que estão nestes
ambientes. Em posse dos riscos evidencia-se a
urgência e a agressividade dos agentes,
determinando a responsabilidade pela
morosidade na instalação destes equipamentos.
Repassar este relatório a SEINFRA com
acompanhamento do SIASS para reforçar a
cobrança.

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

EPI: necessidade de luvas, máscaras, óculos de
proteção, jalecos descartáveis, botas para limpeza,
proteção facial de acrílico

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

Um fato preocupante é o de muitos laboratórios
possuírem com capela de exaustão, mas não terem
como instalá-las, pois o CEGEF não executa.

SALA 105

Diretoria providenciar compra dos materirais.
Solicitar ao SIASS visita para avaliação de
Frascos de descarte biológico líquido e frascos de
necessidade de sistema de exaustão e gerar
descarte de perfurocortante. Instalação de sistema de relatório para a diretoria solicitar ao SEINFRA
exaustão no almoxarifado.
instalação do equipamento.

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular
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Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

SALA 105

sala 104 LBB

vedação de junta de dilatação parede - presença de
animais artrópodes e desejos de diferentes animais.
vedação saída pia (mofo e animais) - cano de esgoto
vazado pela parede, entrada de animais e humidade
excessiva
Necessidade de armário ou gabinete para
almoxarifado, Manutenção das janelas para evitar
entrada de animais, Manutenção nas divisórias,
Urgente: Manutenção dos aparelhos de ar
condicionado, Urgentíssimo: Vedação de buracos no
teto com infiltração de água do piso superior.

Diretoria solicitar ao SEINFRA as melhorias
requisitadas

Diretoria deverá solicitar ao DMP os novos
mobiliairos, e também deverá solicitar ao
SEINFRA as melhorias prediais requisitadas.

LBM

Capela de exaustão (1 unidade) e cabine de
segurança biológica classe 2 (6 unidades), ambos
adquiridos com recursos de projetos de pesquisa

Solicitar ao SIASS visita para verficação dos
equipamentos de exaustão, necessidade de
instalação e manutenção, para emitir relatório a
diretoria para que solicite ao SEINFRA a
melhoria necessária.

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

LBM

mantenção dos ar condicionado

Diretoria solicitar ao SEINFRA a manutenção.

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

LBF

1-Capela de fluxo laminar; extintor, chuveiro e lava
olhos / 3- Capela de exaustão

O texto não informa se os equipamentos não
existem ou se precisam de manutenção

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

LBM

Capela de exaustão (1 unidade) e cabine de
segurança biológica classe 2 (6 unidades), ambos
adquiridos com recursos de projetos de pesquisa

O texto não informa qual o apoio necessário

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

TODOS OS
DEPARTAMENTOS

CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS

Será enviado pelo SIASS o padrão do KIT de
primeiros socorros para que a Diretoria
providencie aquisição

Lab 1 - ICB 5

Capela de exaustão de gases (não foi feita a
certificação)

Departamento de
Bioquímica e Biologia
Molecular

Centro de Aulas Práticas

Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da
certificação
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Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da
certificação

Centro de Aulas Práticas

Lab 10 - ICB 4

Capela de exaustão de gases (não foi feita a
certificação)

Centro de Aulas Práticas

LAB 1 A 5

Falta de armários para armazenar materiais usados
em aula prática.

Diretoria deverá solicitar ao DMP os armários
necessários.

Centro de Aulas Práticas

Labs 7 a 10 - ICB 4

Falta de armários para armazenar materiais usados
em aula prática.

Diretoria deverá solicitar ao SEINFRA aplicação
de material incombustivel.

Existem planos de evacuação e contingenciais
diversos em casos de acidentes?

Primeiramente deverá ser providenciado pela
SEINFRA o CERCON do corpo de bombeiros,
de modo que serão realizadas as adequações
necessárias para conseguir o certificado. Nesta
ação é inserido o plano de atendimento de
emergência.

Existem planos de gerenciamento de Resíduos?

A política de gerenciamento de resíduos está
sendo conduzida pela SEINFRA, de modo que a
atitude proativa de cada departamento é realizar
o inventário de resíduos gerados, para acelerar
e facilitar o processo. Em posse do inventário,
pode ser gerado um alerta dos casos críticos e
dar ciência a SEINFRA sobre a urgência
necessária do tratamento.

ICB

ICB

TODOS OS
DEPARTAMENTOS

TODOS OS
DEPARTAMENTOS
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ICB

TODOS OS
DEPARTAMENTOS

Existem cilindros/botijões de gás nos espaços
internos?

O corpo de bombeiros permite cilindros de 13
Kg em condições especiais apenas no
pavimento térreo. De modo que todos os casos
que fogem a regra devem ser atendidos por
central de gás. Para atendimento a emissão do
CERCON o corpo de bombeiros exige
adequação, de modo que deverá ser solicitado a
SEINFRA a emissão do certificado para garantir
as condições adequadas de operação segura do
instituto.

ICB

TODOS OS
DEPARTAMENTOS

Faixa de alumínio antiderrapente nas escadas está
solta e estão ocorrendo quedas de alunos e
servidores, outra consequência da queda é pessoas
sofrerem escoriações nos braços ao cair.

Diretoria deverá solicitar ao SEINFRA instalação
de antiderrapante adequado. (apontamento
realizado na reunião de 04/03/2020)
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