
Curso Gerenciamento de riscos e segurança em  

Laboratórios físico-químicos on line 

Objetivos: 

Dirigido a: 

Carga horária:  

Metodologia: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neste curso, baseados na nossa experiência adquirida em consultorias técnicas e treinamentos 

para centenas de Laboratórios no Brasil, nós aprofundamos as discussões dos  riscos  que  se  

apresentam nos Laboratórios físico-químicos e fornecemos as ferramentas para os responsáveis 

efetuarem o controle gerencial dos riscos nos seus laboratórios. 

 
 

 

Discutir as características técnicas para identificar falhas estruturais no layout e  nos 

equipamentos dos Laboratórios, corrigir e manter as boas condições de trabalho,  bem como identificar  

os perigos e riscos de acidentes que ocorrem devido às causas comportamentais  dos  analistas  e 

equipes de apoio. No final o participante terá material para elaborar um consistente Manual de  

Segurança do seu Laboratório (Será fornecido um modelo pronto). 

 

 

 
 

Gerentes, Supervisores de Laboratórios e Profissionais das áreas de Laboratórios, Garantia da 

Qualidade e Segurança e Higiene do Trabalho 

 

 
 

 

 
14 horas em 8 módulos de 100 minutos, ou condensado à combinar 

 
 

 
Apresentação em datashow ou para convidados em notebooks individuais. 

IsoLab 



Instrutor\Palestrante: 

 
 

✓ Objetivos, Gestão de riscos, Conceitos de perigo e risco. Causas comportamentais e estruturais 

que levam aos acidentes. O que mostram as estatísticas. 

✓ Tipos de acidentes nos laboratório incluindo riscos das exposições a agentes químicos,  

intoxicações agudas e crônicas: vias de absorção de agentes químicos no organismo, Conceitos  

de Toxicidade*. Vias de assimilação dos agentes químicos e discussão dos riscos das principais 

classes de produtos químicos usados nos   laboratórios. Classes de produtos perigosos usados   

em laboratórios. 

✓ Programas de segurança que devem ser aplicados ao Laboratório de acordo com a Port. 3.214    

do MTE. 

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

sistemas de exaustão, uso e avaliação de desempenho de capelas nos laboratórios, Equips. de 

emergência (chuveiros/ lava-olhos etc.). 

✓ Equipamentos de Proteção Individual: como selecionar e usar. Proteção de olhos, face, mãos 

e braços, auricular e proteção respiratória. 

✓ Práticas corretas no laboratório: cuidados no manuseio de vidrarias, transporte e manuseio de 

reagentes e soluções perigosas. 

✓ Armazenagem de produtos químicos, incompatibilidades de produtos químicos, simbologias de 

riscos, rotulagem e demais cuidados. 

✓ Emergências químicas - derramamentos de produtos químicos: providências e como 

proceder. Tipos de absorventes disponíveis no mercado. 

✓ Descarte de resíduos dos laboratórios, cuidados para a segregação dos resíduos perigosos. 

Coletores, local de armazenagem. Armazenagem de resíduos inflamáveis no laboratório. 

✓ Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs). Sua  importância no  local  

de trabalho e o que devem conter (Norma NBR-14.725). 

✓ Operação com gases sob pressão – cuidados e recomendações p/ manuseio. 

✓ Fontes causadoras de incêndio e explosões nos Laboratórios: como proceder corretamente para 

evitar incêndios. Conceitos básicos, Ponto de Fulgor e Faixas de Flamabilidade. 

✓ Como elaborar o Manual de Segurança do Laboratório. 

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

Valerá o programa fornecido no orçamento. " 

 

 
 

 

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 

Conteúdo Programático: 



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

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-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.  

 

 

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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