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IDENTIFICAÇÃO 
DO 

RISCO 

DEPARTAMENTOS POSSIVEIS VIAS 
DE 

CONTAMINAÇÃO 
OU 

PROPAGAÇÃO 

 
CARGOS 

 
FUNÇÕES 

 
FONTE 

GERADORA 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

E TIPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 
POSSIVEIS 
DANOS A 
SAÚDE 

 
PERIODICIDADE 
DA EXPOSIÇÃO 

MEDIDAS DE CONTROLE 
EXISTENTES OU 

IMPLEMENTADAS 

RECONHECIMENTO DOS RISCOS – NR 9, ITEM 9.3.3 – PPRA UNIFESP GUARULHOS  

FISICO 
Ruídos, vibrações, 

radiações ionizantes, 
radiações não 

ionizantes, frio, calor, 
pressões anormais, 

umidade. 

QUIMICO 
Poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases, 
vapores, produtos 

químicos. 

BIOLÓGIGOS 
Vírus, bactérias, 

protozoários, fungos, 
parasitas, bacilos. 

ERGONOMICOS 
Esforço físico intenso, 
levantamento e transporte 
manual de peso, exigência de 
postura inadequada, controle 
rígido de produção, monotonia e 
repetitividade, stress físico e 
psíquico, imposição de ritmos 
excessivos, trabalho em turno 
ou noturno e jornadas de 
trabalho prolongadas. 

ACIDENTES 
Arranjo físico inadequado, 
máquinas e equipamentos 
sem proteção, Iluminação 
inadequada, probabilidade 
de incêndio ou explosão, 
armazenamento 
inadequado, animais 
peçonhentos, eletricidade. 

 
ADMINISTRATIVO 

ACADEMICO 

ACADEMICO 

 
ADMINISTRATIVO 

 
ADMINISTRATIVO 
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ADMINISTRATIVO 
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- Exposição a 
ruído excessivo ou 
a radiações; 
- Ambiente muito 
quente ou muito 
úmido;  

- Uso de produtos de 
limpeza em locais 
com pouca 
ventilação; 
- Ar atmosférico; 
- Possível contato ou 
proximidade com 
produtos químicos ou 
vapores. 

- Ar atmosférico; 
- Falta frequente 
dos hábitos de 
higiene pessoal; 
- Contato com 
animais  e 
alimentos 
contaminados. 

-Posturas 
inadequadas ao 
sentar-se e usar o 
computador; 
-Falta de respeito 
às pausas 
orientadas; 
- Falta de 
planejamento; 

- Desligamento da 
iluminação em 
dias quentes; 
- Lâmpadas 
queimadas  não 
trocadas; 
- Falta de inspeção 
periódica dos 
equipamentos. 
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Não há  

 
 
 
Não Há 
 

Não foram 
encontrada
s fontes de 
risco 
biológico 
neste 
campus. 

-Posturas 
inadequadas ao 
sentar-se e usar 
o computador; 
-Falta de 
respeito às 
pausas 
orientadas; 
- Falta de 
planejamento 
do trabalho; 
 

 
-Iluminação 
inadequada; 
 
- GLP Copa 
 
- Quedas em 
desníveis e 
escadas 
 

 
 
 
 
Exposição 
natural aos 
agentes 
ambientais, 
sem níveis 
significativos 
de possíveis 
danos a saúde 
dos 
servidores. 
 
OBS: Em virtude 
da falta de 
equipamentos de 
medição, 
conforme 
recomendados em 
higiene 
ocupacional, os 
dados inseridos 
neste documento 
não são 
qualiquantitativos. 

- Fadiga 
nervosa; 
- Desidratação; 
- Fadiga física; 
- Perturbações 
gastrointestinai
s; 
- Hipertensão; 
- Predisposição 
para acidentes 
e doenças 
respiratórias. 

Doenças de 
pele e olhos, 
respiratórias 
crônicas, 
doenças do 
sistema 
nervoso, 
doenças nos 
rins e fígado, e 
até mesmo 
alguns tipos de 
câncer. 

 
Entre as 
inúmeras 
doenças 
profissionais 
provocadas por 
micro-
organismos 
incluem-se: 
tuberculose, 
brucelose, 
malária, febre 
amarela.  

- Dores no 
pescoço, nas 
costas, nos 
braços e 
mãos; 
- Desconforto; 
- Sensação 
cansaço; 
- LER/Dort.  

- Lesões; 
- Cortes; 
- Quedas; 
- 
Queimaduras; 
- Predisposição 
a doenças 
cardíacas e 
respiratórias.  
  

 
 
 
 
 

Turno 
de Trabalho 
de 08 horas 
diárias e  40 

horas 
semanais sem 
revezamento. 

 
 
 
 

Uma grande 
parte dos 

setores são 
flexibilizados 
por meio da 
escala de 30 

horas 
semanais  

com 6 horas 
diárias, 

 

1) Inspeções 
Planejadas de Atos 
Inseguros e 
Incidentes; 
 
2) Diálogos e 
Informativos 
periódicos de 
Segurança – DS; 
 
 
3) Exames médicos 
periódicos; 
 
 

 
4) Ferramentas de 
Gestão de Riscos 
 
 
5) Identificação de 
perigos, análise e 
avaliação de risco, 
comunicação e 
gerenciamento dos 
riscos. 
 
6) Integrações de 
segurança para 
servidores e 
colaboradores 
terceirizados 


