
Curso 
Segurança em Laboratórios físico-químicos e conceitos  

do GHS (Globally Harmonized System) on line 

Objetivos: 

Dirigido a: 

Carga horária:  

Metodologia: 

Conteúdo Programático: 

 
 

  
 

 

 
 

 

Segurança em Laboratórios é assunto sério. Os Laboratórios são áreas de alto  risco  

em virtude da grande diversidade de reagentes químicos,  equipamentos  elétricos,  

radiações etc.. e com frequência ocorrem acidentes gravíssimos com colaboradores como 

relatamos diversos casos ocorridos, além dos riscos de incêndios, derramamentos etc. Não 

podemos deixar de nos preocupar também com os riscos de doenças ocupacionais. Neste 

curso, são discutidos dezenas de riscos a que o analista está exposto e como trabalhar 

corretamente. 

 
 

Identificar riscos de acidentes e doenças ocupacionais decorrentes do manuseio de 

agentes tóxicos, corrosivos e inflamáveis  devido  a falhas na infraestrutura do  laboratório 

ou nas condições operacionais. 

 

 
Analistas e Supervisores de laboratórios de controle de qualidade, pesquisa e 

Profissionais de Segurança do Trabalho 
 
 

 

07 horas em módulo de 110 minutos 

 
 

Apresentação em datashow ou para convidados em notebooks individuais. 
 

 
 

 

✓ Considerações iniciais sobre Segurança no trabalho. Conceitos de perigo e risco. 

Causas comportamentais e estruturais que podem levar aos acidentes. 

✓ Riscos de acidentes típicos em laboratórios e como trabalhar corretamente incluindo 

riscos das exposições a agentes químicos, intoxicações agudas e crônicas: vias de 

IsoLab 



absorção de agentes químicos no organismo, Conceitos de Toxicidade de acôrdo com o 



Instrutor\Palestrante: 

GHS. Como consultar a toxicidade dos produtos químicos nas FISPQs. Discussão dos 

riscos das principais classes de produtos químicos usados nos laboratórios físico- 

químicos. 

✓ Condições básicas de um Laboratório seguro: layout, equipamentos de  proteção 

coletiva, uso correto e avaliação de desempenho de capelas nos laboratórios, 

equipamentos de emergência (chuveiros/ lava-olhos). 

✓ Equipamentos de Proteção Individual: quando e como usar proteção de: olhos, face, 

mãos e braços, proteção respiratória. DVD “Segurança dos olhos),. 

✓ Práticas corretas no laboratório:  causas que levam a quebras das vidrarias e cuidados  

no manuseio e limpeza. Transporte e manuseio de reagentes e soluções perigosas no 

laboratório. 

✓ Armazenagem de produtos químicos, local de armazenagem, ordem de 

armazenagem, incompatibilidades de produtos químicos, cuidados com reagentes 

peroxidáveis. 

✓ Simbologias de riscos e Rotulagem segundo o novo programa GHS. 

Como interpretar os novos pictogramas de risco para manusear, 

armazenar com os devidos cuidados. 

✓ Derramamentos de produtos químicos: providências e como proceder. Tipos de 

absorventes disponíveis no mercado. 

✓ Descarte de resíduos dos laboratórios, cuidados para a segregação e armazenagem dos 

resíduos perigosos. 

✓ Fontes causadoras de incêndios e explosões nos Laboratórios: como proceder 

corretamente. Conceitos de Ponto de Fulgor e faixas de inflamabilidades. 

✓ Recomendações para manter um Programa permanente de Segurança em 
Laboratórios. 

✓ Avaliação do treinamento pelo aluno. 

 
 

 

Antonio Ferreira Verga Filho 
 

Formação: Bacharel em Química (1973) pelo Instituto de Química da USP com 

6 cursos de Pós Graduação em nível de Mestrado no Instituto de Química da USP-

SP. Especialização em Higiene do Trabalho no Senac-SP (2002). Experiência de 22 

anos em Laboratórios da Johnson & Johnson (06 anos) e como Químico de 

Desenvolvimento de Métodos Analíticos e gerente de aplicações. Gerente 

Aplicações e Treinamento de Instrumentação Analítica na empresa: Instrumentos 

Científicos CG Ltda São Paulo SP Gerente da Div. Equipamentos e Materiais de 

Segurança (EPI’s) na empresa Vidy - Fabricação de Laboratórios Ltda. Div. Fischer 

Scientific, Taboão da Serra SP. Participou do Curso de Segurança em Laboratórios 

ministrado pelo Prof. Dr. James Kauffman da Universidade de Boston-



IsoLab Treinamentos Ltda.            Fone: (11) 3721-3245 e-mail: isolab@isolab.com.br 

Massachuchets USA março de 1997, um dos maiores especialistas no assunto nos 

E.U. A. Atualmente é Diretor Técnico da IsoLab Treinamentos Ltda. onde fornece 

consultoria de Segurança em Laboratórios e já ministrou Cursos de Segurança em 

Laboratórios e produção para centenas de empresas nacionais, multinacionais e 

universidades no Brasil.  

 

" Este programa poderá sofrer alteração em virtude de mudanças na tecnologia ou nas legislações. 

Valerá o programa fornecido no orçamento. " 

 
 

Clique aqui para solicitar um orçamento sem compromisso  

www.isolabcursos.com.br/orcamentos 

 Nosso compromisso é com o sucesso da sua equipe    
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