
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 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.  

Venha passar um dia agradável conosco  em um local de fácil acesso.  Na sequencia V. tem 

o Programa do Curso que já foi ministrado para milhares  profissionais no Brasil. 
 
 
 
 

  
 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Apresentação em data-show com discussões nos assuntos em que houver interesse dos 
participantes. 
 

 
 
 

 

 
� 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 

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

Curso:   Segurança em Laboratórios físico-químicos  
 e conceitos do GHS  (Globally Harmonized System) 

 

Objetivos:         
 

Dirigido:          
 

Conteúdo Programático:          
 

Carga horária:  8 horas.  

Metodologia:          
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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) ( DVD de 4 min.).  

� 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 incêndio nos Laboratórios: como proceder corretamente para 

evitar incêndios apresentação do DVD “ Líquidos Inflamáveis”, Conceitos de Ponto de 

Fulgor e faixas de inflamabilidades. 

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

Avaliação do treinamento pelo aluno..  
 
 
" Este programa poderá sofrer alteração em virtude de mudanças na tecnologia ou nas legislações. 

Valerá o programa fornecido no orçamento. " 

 
 

 Clique no link abaixo e solicite um orçamento sem compromisso. 
www.isolabcursos.com.br/contato.html 

 
 

  _________________________    Segurança é respeito à vida   ___________________________ 
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