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RESUMO 

 

O estudo objetivou analisar como se dá a gestão em biossegurança e de segurança do trabalho 

no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neste sentido, foram 

investigados os principais fatores de riscos a que estão expostos os servidores técnicos de nível 

médio e superior que atuam em áreas insalubres e periculosas, as principais ações de promoção 

da segurança do trabalho nessas áreas e, ainda, a percepção dos servidores em relação a gestão 

da biossegurança e aos programas de saúde e segurança do trabalho da instituição. Buscou-se, 

a partir de um olhar mais apurado sobre as atividades laborais, perceber de que forma a 

biossegurança está sendo contemplada pela gestão das políticas de segurança do trabalho em 

áreas periculosas e insalubres. Participaram da pesquisa gestores envolvidos nos programas de 

biossegurança da UFRN e demais servidores ativos desta universidade que trabalham nas áreas 

de risco do campus central da UFRN, desenvolvendo atividades insalubres e periculosas. A 

pesquisa empreendida caracterizou-se como um estudo exploratório multimétodos. Ao longo 

da pesquisa optou-se pela combinação de recursos de investigações variadas, assim utilizou-se 

o método misto. Inicialmente, foi realizada uma análise documental e entrevistas na Diretoria 

de Atenção à Saúde da UFRN, nas suas coordenadorias ligadas a saúde do trabalhador e 

segurança no trabalho. Em seguida, foram aplicados questionários envolvendo riscos 

ocupacionais e psicossociais em três grupos de amostra aleatória e estratificados, divididas em 

dois subgrupos, com um total de 73 servidores envolvidos com atividades insalubres e um grupo 

de 74 servidores que desenvolvem atividades periculosas. Tomando como referência um dos 

Centros considerados de maior risco (Biociência). Os resultados apontam que 84% dos 

servidores desconhecem o sistema de gestão em biossegurança e que, em 60% dos casos, as 

questões de biossegurança não são abordadas. Observou-se, ainda, que 58% dos servidores 

desconhecem se há Comissão de Biossegurança e se há uma política de treinamento em 

educação continuada ou um plano de ação em relação à mesma. Conclui-se que os fatores de 

riscos encontrados nos ambientes de trabalho apontam para a necessidade de integrar os 

diversos setores envolvidos no sistema de gestão e um maior investimento por parte de 

diretores, coordenadores e gestores no sentido de buscar a sistematização da gestão em 

biossegurança. Os resultados deste estudo poderão contribuir para subsidiar ações nos 

programas de saúde e segurança do trabalho, de forma a colaborar para a promoção das 

condições de trabalho, saúde e bem-estar do servidor. 

 

Palavras-chave: Riscos ocupacionais. Segurança do trabalho. Saúde do trabalhador. 



 

 

   

ABSTRACT 

 

The study aimed to analyse the management of biosecurity at the central campus of the Federal 

University of Rio Grande do Norte. In this sense, the main risk factors to which medium to 

high-level technicians who work in unhealthy and dangerous areas are exposed; the main 

actions for the promotion of safety in these areas and, the perception of the federal employees 

about the management of biosafety and health and safety programs of the institution were 

investigated.  It was intended to understand, from a more refined look on labour activities, how 

the biosecurity is being contemplated for managing security policies in dangerous and 

unhealthy areas. The participants were managers involved in UFRN biosecurity programs and 

other active public employees who work in this university central campus of UFRN risk areas, 

developing unhealthy and hazardous activities. The research undertaken was characterized as a 

multi-method exploratory study. During the research, it was decided to use mixed method by a 

combination of features of various investigations. Initially, it carried out a document analysis 

and interviews on the UFRN Health Care Board, to its coordinators linked to workers’ health 

and safety. Then, questionnaires involving occupational and psychosocial risks divided into 

three groups of random and stratified sample were applied, divided into two sub-groups, with 

a total of 73 workers involved in unhealthy activities and a group of 74 workers that developed 

hazardous activities. Taking as reference the centres considered most at risk (Bioscience), the 

results show that 84% of the servers are not aware of the management system on biosafety and 

that in 60% of cases, biosafety issues are not addressed. It was also noted that 58% of servers 

do not have knowledge if there are a Biosafety Commission and a training policy for continuing 

education or an action plan for the same. It concludes that the risk factors found in work 

environments point to the need of integrate the various sectors involved in the management 

system and greater investment by directors, coordinators and managers to seek the 

systematization of biosafety management. The results of this study will help to subsidize actions 

in occupational health and safety, in order to cooperate for the promotion of conditions of work, 

health and well-being of the public employees. 

 

Keywords: Occupational risks. Workplace safety. Workers health. 
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1 CAPÍTULO – ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

Este estudo busca analisar os aspectos da gestão em biossegurança no trabalho a partir de 

um olhar sobre as políticas de saúde e segurança do trabalho no campus central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. A universidade é uma área onde se desenvolvem 

diversas atividades de ensino e pesquisa e, espera-se que deva garantir as condições mínimas 

de segurança e saúde para seus usuários. Embora a biossegurança tenha uma abrangência mais 

específica na gestão da segurança do trabalho, parte-se do princípio que é fundamental 

identificar até que ponto as suas normas estão sendo minimamente contempladas buscando-se 

a prevenção e promoção da saúde, bem como o controle e minimização dos riscos ocupacionais, 

e quais ações de prevenção da biossegurança estão inseridas nas políticas de saúde e segurança 

do trabalho da UFRN. 

Costa (2002, p. 11), descreve: 

 

A biossegurança, aparece em ambientes onde a moderna biotecnologia não 
está presente, como, indústrias, hospitais, laboratórios de saúde pública, 

laboratórios de análises clínicas, hemocentros, universidades, etc., no sentido 

da prevenção dos riscos gerados pelos agentes químicos, físicos e 

ergonômicos, envolvidos em processos onde o risco biológico se faz presente 
ou não. Esta é a vertente da biossegurança, que na realidade, confunde-se com 

a engenharia de segurança, a medicina do trabalho, a saúde do trabalhador, a 

higiene industrial, a engenharia clínica e a infecção hospitalar. A 
biossegurança pode ser entendida, hoje, como uma ocupação, agregada a 

qualquer atividade onde o risco à saúde humana esteja presente. 

 

Para Hirata (2002), a biossegurança é a ciência voltada para o controle e minimização 

dos riscos advindos da prática de diferentes tecnologias, seja em laboratório, seja no meio 

ambiente. 

Assim, as condições de biossegurança devem ser alcançadas através de um conjunto de 

ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os fatores de risco inerentes às 

atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente e a 

qualidade do trabalho realizado, mesmo que, como indica Carvalho et al. (2009), a 

normatização das ações em biossegurança voltadas para o âmbito acadêmico usualmente 

relacionem-se ou sejam empregadas em estudos e pesquisas que utilizam peças humanas ou 

animais e agentes biológicos cultivados em amostras, devendo os laboratórios das 

universidades apresentar-se adequadamente, considerando as condições impostas através de um 

protocolo estabelecido pela Norma Regulamentadora nº 32, que trata especificamente da 

Segurança e Saúde do trabalhador nos estabelecimentos de ensino e assistência à saúde. 
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Nos últimos anos, as universidades federais vêm passando por um amplo processo de 

expansão das suas finalidades e atribuições. As mudanças geradas impactam fortemente sobre 

a saúde e o bem-estar dos que fazem a organização e apesar de se exigir dos servidores maior 

agilidade na prestação de serviços, capacidade de inovação e flexibilidade para se adaptarem às 

mudanças organizacionais, no âmbito da gestão, nem sempre há uma contrapartida no sentido 

de propiciar condições para que o trabalho seja bem executado. 

 Espaço físico inadequado, exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, ausência 

de equipamentos ou condições de trabalho, inexistência de treinamento para desempenhar 

tarefas, exigência mental exacerbada, sobrecarga de tarefas, subaproveitamento, pouca ou 

nenhuma autonomia em relação ao controle do tempo e do ritmo de trabalho, centralização de 

informações relacionadas à rotina de trabalho, entre outros, são fatores geradores de conflitos, 

desconforto, mal estar no trabalho e de riscos à saúde do trabalhador.  

 Os programas de gestão em segurança do trabalho e biossegurança nas universidades 

visa minimizar os riscos químicos, físicos, biológico, de acidente e psicossociais a que são 

submetidos os servidores e seus usuários, bem como neutralizar seus efeitos negativos 

(adoecimento, ausências ao trabalho, baixo desempenho e queda na qualidade da prestação dos 

serviços, entre outros) sobre esses servidores e a organização como um todo. Segundo, Costa 

(2009, p. 359) 

 

A Gestão de Biossegurança pode ser descrita como um conjunto de estratégias 

(técnicas, procedimentos, infraestrutura e uso de equipamentos de proteção), 
ações e saberes que objetiva reduzir os riscos que possam comprometer a 

saúde do homem, dos animais e do ambiente, além de garantir a qualidade do 

trabalho desenvolvido, incluindo, também a avaliação, monitoramento e 

controle de risco. 

 

Usualmente, nas universidades, observa-se a preocupação com a segurança e saúde no 

trabalho. Entretanto, os estudos indicam que pouco se prioriza ir além de um sistema de gestão 

que contemple, além dos riscos ocupacionais tradicionalmente associados aos contextos de 

trabalho (riscos biológico, químico, ergonômico e de acidentes), também os riscos psicossociais 

(condições de trabalho inadequadas, sobrecarga, insegurança laboral, falta de clareza na 

definição das funções, má gestão de mudanças organizacionais, stress, assédio moral, dentre 

outros). Assim, inúmeras são as normas regulamentares (NRs) para tratar do gerenciamento do 

ambiente físico, mas pouco há sobre aspectos que sinalizam uma sistematização da organização 

na gestão das relações do trabalho. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tal qual a maioria das universidades 
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brasileiras, vivenciou na última década um expressivo crescimento e inúmeras mudanças. Hoje, 

a UFRN oferece 84 cursos de graduação presencial, nove cursos de graduação à distância e 86 

cursos de pós-graduação. Sua comunidade acadêmica é formada por mais de 37.000 estudantes 

(graduação e pós-graduação), 3.146 servidores técnico-administrativos e dois mil docentes 

efetivos, além dos professores substitutos e visitantes. Está presente com dois campi em Natal 

– Campus Central e Campus da Saúde - e cinco campi no interior: Campus de Caicó – CERES; 

Campus de Currais Novos – CERES; Campus do Cérebro – Instituto do Cérebro; Campus de 

Macaíba – Escola Agrícola de Jundiaí e Campus de Santa Cruz – Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi, em 62 municípios com ações de extensão universitária e em 20 polos 

presenciais de apoio à educação à distância, 12 localizados no Rio Grande do Norte e oito em 

outros estados.  

A Instituição cresceu e mudou, assumindo uma nova configuração, mas qual o impacto 

dessas mudanças sobre o bem-estar e a saúde daqueles que a integram? A Instituição está 

preparada para lidar com tais consequências? Que fatores de riscos ocupacionais estão presentes 

no seu dia a dia e que podem contribuir para o agravo à saúde dos seus servidores? 

A partir destas questões norteadoras, este estudo se propôs a investigar como se dá a 

gestão da biossegurança no contexto do campus central da UFRN, de modo a identificar os 

possíveis riscos ocupacionais (físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e psicossociais) em 

biossegurança e segurança no trabalho que possam comprometer a saúde dos servidores 

técnicos inseridos em atividades de ensino, pesquisa e produção científica do campus central. 

Buscou-se, assim, indiretamente, analisar qual o impacto da atuação da gestão em 

biossegurança e como se dá a prevenção dos riscos ocupacionais e a promoção da saúde dos 

servidores. 

Os princípios que norteiam a biossegurança devem ser conhecidos e aplicados em todas 

as esferas. Assim, a pesquisa buscou, por um lado, o mapeamento das ações da gestão voltadas 

para a prevenção, minimização ou eliminação dos possíveis riscos inerentes às atividades 

desenvolvidas e, por outro, a compreensão da percepção do servidor em relação as suas práticas 

de trabalho e de biossegurança, a sua capacidade de identificar e lidar com os riscos químicos, 

biológicos, ergonômicos, físicos, de acidentes e psicossociais. A pesquisa busca analisar se 

apesar da existência de Programas e Políticas relacionados à saúde e segurança no trabalho na 

UFRN, os princípios que norteiam a biossegurança estão sendo divulgados e aplicados. 

As ações da gestão têm contribuído de forma eficaz para promover a execução de práticas 

seguras que apliquem e utilizem adequadamente as normas de biossegurança e de segurança do 

trabalho, promovendo, de forma satisfatória, a saúde e segurança no trabalho? 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar aspectos da gestão de biossegurança e segurança no trabalho no campus central 

da UFRN, a partir das políticas de saúde e segurança no trabalho, de modo a identificar 

possíveis riscos ocupacionais. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar a percepção dos servidores do campus central da UFRN que exercem 

atividades insalubres e periculosas, em relação a gestão em biossegurança e a gestão 

dos riscos psicossociais. 

 Avaliar a percepção dos servidores do campus central da UFRN que exercem 

atividades insalubres e periculosas, em relação aos riscos ocupacionais e psicossociais 

presentes em seus ambientes de trabalho. 

 Estimar a satisfação dos servidores do campus central da UFRN que exercem 

atividades insalubres e periculosas em relação aos programas de gestão em saúde e 

segurança no trabalho. 

 Identificar os principais fatores de riscos ocupacionais (riscos biológico, 

químico, ergonômico, psicossociais e de acidentes) inerentes aos ambientes de 

trabalho. 

 

1.2 justificativa 

 

A pesquisa buscou contribuir para a prevenção e minimização de riscos ocupacionais e 

psicossociais do trabalho, para a proteção do meio ambiente, para uma melhoria nos 

procedimentos e na prestação dos serviços e para uma maior qualidade do ensino e da pesquisa 

científica. Na medida em que possibilite a produção de conhecimentos relevantes, baseado em 

dados e análises concretas, supondo-se que a sistematização de informações poderá subsidiar 

ações na área da gestão em biossegurança, que possa contribuir para a avaliação dos programas 

de saúde e segura do trabalho e para a promoção de melhorias das condições de trabalho, da 

saúde e bem-estar dos servidores. 
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2 CAPÍTULO - BIOSSEGURANÇA E RISCOS OCUPACIONAIS 

 

O presente capítulo procura descrever os principais aspectos conceituais da 

biossegurança, buscando evidenciar as distintas abordagens descritas por diversos autores sobre 

a temática relacionando-as aos aspectos laborais, procura demonstrar a classificação dos 

diversos tipos de riscos ocupacionais e suscitar um breve comentário sobre as práticas da 

biossegurança e a importância da sua capacitação e informação para a prevenção. 

 

2.1 Conceito de biossegurança 

 

O conceito em biossegurança pode ser definido através de várias abordagens, que se 

focam tanto no ambiente ocupacional, como na prevenção de acidentes, quando pode ser 

ampliado à proteção e à qualidade dos resultados. Para Costa (2009, p. 108) a biossegurança é 

definida como um “conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e 

psicológicas, empregadas para prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos”. 

Para Teixeira (1996 apud COSTA, 2012, p. 16), a biossegurança envolve, 

 

Um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação 
de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do 

homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos 
resultados. 

 

A evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos que teve impulso na segunda 

metade do século passado, gerou diversos avanços nas ciências biológicas. Com isso, o 

progresso nas pesquisas, permitiu também avanços na aplicação de técnicas de engenharia 

genética e biologia molecular surgindo, assim, a necessidade de debates de natureza ética e de 

biossegurança ante a aplicação dos conhecimentos, técnicas e equipamentos voltados para a 

prevenção e a exposição do trabalhador, laboratório e ambiente, a agentes potencialmente 

infecciosos. Diversos autores descrevem e definem as condições de trabalho em biossegurança, 

Mastroeni (2006), relata que a biossegurança define as condições sobre as quais os agentes 

infecciosos podem ser seguramente manipulados, basicamente através de três mecanismos de 

contenção, as técnicas e práticas, os equipamentos de segurança e a infra estruturada / Design. 

Para Hirata (2002, p. 415), “a biossegurança é a ciência voltada para o controle e minimização 

de riscos advindos da prática de diferentes tecnologias, seja em laboratórios, seja aplicada ao 

meio ambiente”. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o fundamento básico da biossegurança é 

assegurar o avanço dos processos tecnológicos e proteger a saúde humana, animal e meio 

ambiente (BRASIL, 2000).  

Vasconcelos (2011) assinala que, embora o conceito de biossegurança tenha sido 

construído a partir da preocupação de proteger os trabalhadores em pesquisas que envolvem 

manipulação genética, é ampla a sua abrangência e multidisciplinaridade, já que engloba várias 

áreas do conhecimento (saúde, agropecuária, direito, arquitetura, comunicação e publicidade, 

indústria farmacêutica, indústria alimentícia, seus limites não estão ainda bem estabelecidos). 

 

2.2 Biossegurança legal e praticada 

 

Desde as primeiras discussões sobre os impactos da engenharia genética na sociedade, 

ocorridos na década de 1970 na reunião de Asilomar nos EUA, em que foram suspensos alguns 

experimentos relacionados com alterações em microrganismos em pesquisa de doenças, é que 

o conceito de biossegurança foi sendo cada vez mais difundido e valorizado. No Brasil a 

primeira legislação sobre biossegurança foi a Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Saúde, 

de 13 de junho de 1988, a qual aprovou as normas de pesquisa em saúde. Somente em 1995, 

com a Lei 8.974 e o Decreto 1.752, que regulamentou essa lei, é que se criou a Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), vinculada à secretaria- executiva do Ministério 

da Ciência e Tecnologia (BRASIL, 1995a; 1995b). Esta comissão é responsável pela política 

nacional de biossegurança, e propôs o código de ética de manipulações genéticas. Porém, essa 

lei é limitada à manipulação de organismos geneticamente modificados. Por isso é que, em 19 

de fevereiro de 2002, através da Portaria de 343/OGM do Ministério da Saúde, foi instituída a 

Comissão de Biossegurança em Saúde, que visa, entre outras atribuições, acompanhar e 

participar da elaboração e reformulação de normas de biossegurança (BRASIL, 2002). 

Para Costa (2009, p. 359) hoje, no Brasil, a biossegurança apresenta duas vertentes, a 

legal, que trata das questões envolvendo a manipulação do DNA e pesquisas com células-tronco 

embrionárias (reguladas pela Lei 11.105, sancionada em 24 de março de 2005) e a praticada, 

aquela desenvolvida principalmente nas instituições e serviços de saúde, educação e pesquisa e 

que se refere a gestão de riscos. Deve-se concentrar o maior esforço na educação em 

biossegurança, em virtude de o fator humano ser a maior causa de acidente (MASTROENI, 

2006). 
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2.3 Capacitação e transmissão do conhecimento em biossegurança 

 

Para se promover a biossegurança é necessário informação e conscientização, segundo 

Frisso e Soares (2010), investimentos institucionais em programas educacionais nas áreas de 

biossegurança, como cuidados e manejo de animais e ética em pesquisa que possibilitam a 

capacitação e treinamento sistemático, é fator essencial na promoção da saúde e qualidade das 

ações nessa área. 

Ao se implantar uma política de gestão de biossegurança, não se deve perder de vista 

que o sucesso depende, em última instância, da transmissão do conhecimento que favoreça a 

adoção de novas condutas (AMORIM, 1999). 

Para Carvalho, Valle e Amaral (2011), a capacitação profissional em biossegurança é 

um aspecto importante para a prevenção de riscos nas atividades de pesquisa e ensino, pois 

muitos acidentes são causados pela inexperiência e pela falta de treinamento e conhecimento 

específicos. Assim, a segurança em ambientes de trabalho deve ser objeto de ensino e 

treinamento profissional, a fim de que os servidores estejam sempre conscientes dos riscos. 

Ainda segundo o autor, as instituições de ensino e pesquisa no Brasil preocupando-se com a 

segurança ocupacional, tem investido na elaboração de manuais e na implementação de normas, 

visando a busca de ambientes de trabalho mais seguro. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os principais fatores geradores de 

acidentes na maioria das vezes são causados por deficiência de treinamentos, falta de 

conhecimentos específicos, falta de experiência, o não acreditar que a atividade seja perigosa, 

o decidir tomar um caminho mais curto e não seguir práticas seguras, a fadiga, desatenção, 

stress e sobrecarga de trabalho. 

Segundo Hirata (2002), para que as normas de biossegurança sejam sempre seguidas, é 

necessário a implementação de um programa de treinamento inicial e de educação continuada 

em segurança do trabalho, abrangendo os diversos aspectos de segurança pessoal e do meio 

ambiente. 

A Norma Regulamentadora Nº 4 do Ministério do Trabalho (NR4), considera que 

aspectos importantes de capacitação devem ser enfocados pela equipe da segurança do trabalho. 

Dentre eles, tópicos relacionados a proteção eficaz dos trabalhadores frente aos riscos por 

ventura existente nos locais de trabalho. Para tanto, é fundamental a capacitação e informação 

dos servidores em relação aos riscos e procedimentos a serem adotados em suas áreas 

específicas. Neste sentido o foco poderá se voltar para: procedimentos preparatórios (acesso 

aos locais de trabalho, higiene pessoal, roupas e equipamentos de proteção), segurança geral 
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(fontes de infecção, riscos ambientais, químicos, biológicos, físicos, ergonômicos e de 

acidentes), procedimentos experimentais atribuídos ao cargo (em laboratórios, tem-se como 

exemplo a esterilização, uso de cabines biológicas, manejo com animais, com material 

biológico, uso de pipetas, centrífugas, etc.), procedimentos de emergência (primeiros socorros, 

quebras e derramamentos, descontaminação do local, acidentes, combate a incêndio e evasão 

do ambiente), gerenciamento operacional (transporte e armazenamento de materiais e produtos 

perigosos, manuseio adequado dos animais de laboratório, eliminação de pragas, eliminação de 

resíduos laboratoriais) e métodos de proteção para eliminação de resíduos contaminados. 

“Em virtude de o fator humano ser a principal causa de acidentes em laboratórios, o 

maior esforço deve ser concentrado na sua educação, visto que alguns trabalhadores tendem a 

menosprezar os riscos” (MANTROENI, 2006, p. 108). 

A formação de uma equipe de brigada de combate a incêndio, por exemplo, é de caráter 

obrigatório, segundo a Norma Regulamentadora Nº23 (NR23), faz-se necessário para que 

hajam pessoas treinadas e capacitadas para responder rapidamente a este evento. O setor de 

segurança do trabalho deve ser responsável pela formação e pelo treinamento da brigada de 

forma contínua e periódica, com exercícios práticos e teóricos relacionados a temas tais como 

proteção contra incêndios, saídas de emergências em caso de incêndio, primeiros socorros, entre 

outros. 

Os programas de prevenção de acidentes com foco comportamental são conduzidos por 

profissionais especializados, utilizando, usualmente, técnicas psico didáticas (em que a 

participação e interação possibilitam maior retenção dos conteúdos). Parte-se do princípio que 

“As mudanças no comportamento se efetivam de maneira lenta e gradual, e necessitam de 

intervenções de treinamento periódicas, por meio de um processo de educação continuada” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 22). Neste sentido, há certo consenso quanto à importância da 

disseminação de informações. “A melhor proteção que podemos oferecer ao trabalhador é a 

informação e treinamento, pois de nada valerá uma parafernália de equipamentos de proteção, 

se estes forem incorretamente empregados” (VENDRAME, 2001, p. 6). 

 

2.4 Conceito de riscos 

 

Riscos se referem à possibilidade de se prever as situações ou eventos através do 

conhecimento de parâmetros de distribuição de probabilidades, contemplando as margens de 

efeitos adversos (FIOCRUZ, 1997). 

De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho de número 3.214, de 08/06/78, 
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entende-se por agente de riscos qualquer componente de natureza física, química e biológica 

que possa comprometer a saúde do homem, dos animais, do ambiente ou qualquer dos trabalhos 

desenvolvidos (BRASIL, 1978). 

O controle de riscos é o princípio básico da biossegurança, que busca a proteção contra 

as ameaças à vida humana. Entretanto, é importante se trabalhar não apenas em riscos 

mensuráveis, mas também na sua percepção, até por que, os riscos também são objetos sociais 

devido as suas consequências danosas.  

 

2.5 Tipos de riscos 

 

É de fundamental importância para o trabalhador ter informações acerca dos riscos a 

que está exposto. No Brasil, a Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho 

e Emprego elenca os riscos gerais e outros mais específicos a cada área de atividade, 

classificando-os de acordo com os agentes que os determinam. (BRASIL, 1978) 

Os Agentes Químicos (NR-9 e NR-15) são substâncias, compostos ou produtos que 

podem penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeira, fumo, névoas, neblina, 

gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, podem ter contato ou ser 

absorvido pelo organismo através da pele ou ingestão. 

Os Agentes Físicos (NR-9 e NR-15) estão relacionados à exposição de ruídos, 

provocados por algum tipo de energia como calor, frio, vibrações, radiações não ionizantes, 

ionizantes e pressões anormais, bem como o contato com material perfuro cortante. 

Os Agentes Biológicos (NR-9) abrangem amostras provenientes de seres vivos como 

bactérias, vírus, parasitas, fungos. Estão associados ao manuseio ou contato com materiais 

biológicos e/ou animais infectados com agentes biológicos que possuam a capacidade de 

produzir efeitos nocivos sobre os seres humanos, animais ou meio ambiente. 

Os Agentes Ergonômicos (NR-17) é qualquer fator que podem interferir nas 

características funcionais, físicas, comportamentais do trabalhador causando desconforto ou 

afetando a sua saúde, como, levantamento e transporte manual de peso, ritmo excessivo de 

trabalho, repetitividade, responsabilidade excessiva, postura inadequada, trabalho em turnos 

que interfira no ciclo sono vigília. 

O Risco de Acidentes é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo 

e possa afetar a sua integridade, bem-estar físico e moral. Inclui máquinas e equipamentos sem 

proteção, probabilidade de incêndio e explosão. 

Os Riscos Psicossociais (NR-33) estão relacionados com a saúde e o bem-estar dos 
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trabalhadores. A Norma Regulamentadora NR-33 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(BRASIL, 2006), trata especificamente da segurança e saúde para o trabalho em espaço 

confinado. Nela, se chama atenção para os fatores de riscos psicossociais, atrelando-os, embora 

de forma ainda imprecisa, ao exame médico ocupacional e ao ASO _ atestado de saúde 

ocupacional.  

Segundo a Organização internacional do trabalho – OIT: 

 

Os fatores psicossociais no trabalho consistem em interações no ambiente de 

trabalho, do conteúdo, da natureza e das condições de trabalho, por um lado, 
e, por outro, as capacidades, as necessidades, os costumes, a cultura e as 

condições de vida dos trabalhadores fora do trabalho, esses fatores são 

susceptíveis de influenciar a saúde, o rendimento e a satisfação no trabalho. 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1994, p. 3). 

 

Segundo a Agência Europeia para Segurança do Trabalho - ESENER (2012), a gestão 

dos riscos psicossociais deve ser efetuada de forma sistemática nos setores de trabalho. Faz-se 

necessário uma abordagem cuidadosa da prevenção dos riscos psicossociais para assegurar que 

as instituições implementem um amplo leque de ações preventivas. A prevenção de Riscos 

Psicossociais envolve a: 

 

Aceitação de que os trabalhadores podem ser vítimas de acidentes, de doenças 

ou de stress ocupacional, a identificação desses riscos, a associação desses 
riscos com o perigo psicossocial e organizacional, a definição e implantação 

de estratégias de controle, de acompanhamento e de avaliação dos efeitos 

destas estratégias (COX, 1993 apud COELHO, 2013, p. 35). 

 

Para Coelho (2013, p. 60), os riscos psicossociais estão relacionados com a saúde e o 

bem-estar dos trabalhadores e se expressam, geralmente, no stress ocupacional, na síndrome de 

Burnout, na violência no trabalho (principalmente no assédio moral e sexual), nos aspectos 

relacionados a mobilização emocional e na interface casa trabalho. 

Os efeitos negativos dos riscos psicossociais nas instituições, afetam o desempenho 

profissional dos servidores, aumento de doenças ocupacionais e das taxas de acidentes e lesões. 

Os períodos de afastamentos tendem a ser mais longos do que os decorrentes de outras causas 

e o stress relacionado com o trabalho pode contribuir para um aumento de afastamentos. Os 

custos estimados para as organizações e para a sociedade são significativos (ESSENER). 

A seguir na figura 1, encontram-se os grupos de riscos ocupacionais, classificados pelo 

Ministério do trabalho. 
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2.6 Classes de risco biológico 

 

Figura 1 – Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupo, de acordo com a sua natureza e 

a padronização das cores correspondentes. 

 

Fonte: Peixoto (2010). 

 

Os laboratórios de pesquisa configuram-se como um ambiente que envolve uma 

natureza complexa de procedimentos, processos tecnológicos, manejo de materiais, 

equipamentos, soluções, reagentes, agentes patógenos, expondo, possivelmente, os 

trabalhadores a uma série de riscos. Se não forem adotadas medidas preventivas e tomadas as 

devidas ações de proteção adequadas, os trabalhadores estarão sujeitos a acidentes e 

comprometimento desnecessário à saúde. A informação e sensibilização sobre a importância de 

conhecer e prevenir os riscos em tal contexto é fundamental. 

 

A contenção em biossegurança tem por objetivo minimizar a exposição ao 

risco, sendo composta pela integração e articulação de três principais 

elementos: a prática e técnica laboratorial (boas práticas de laboratório), os 
equipamentos de segurança (coletivo e/ou individual) e o projeto de instalação 

e engenharia (a infraestrutura laboratorial), (AMORIM, 1999, p. 98-108). 

 

Para proteger os trabalhadores e usuários dos riscos biológicos, o Ministério da Saúde 
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adotou uma classificação de riscos em quatro classes e, para cada uma delas, determinou a 

obrigatoriedade da existência de barreiras de contenção nas quais se identifica a presença de 

determinados agentes biológicos, como exemplo é o caso dos laboratórios de ensino ou de 

manipulação. 

Essas barreiras são dispositivos ou sistemas que servem para proteger o operador do 

contato direto com esses agentes através do uso de equipamentos de proteção (tais como 

vestimentas e acessórios diversos, capela de fluxo laminar), da obrigatoriedade da implantação 

de um projeto de estrutura física adequada para cada ambiente, da obrigatoriedade de 

treinamento dos servidores em biossegurança e, ainda, através da utilização de procedimentos 

de segurança que impeçam e/ou regulem a acessibilidade e fluxo de pessoas a determinados 

ambientes. 

Segundo o Ministério da Saúde, a avaliação de riscos (principalmente em laboratórios) 

deve considerar, além da classificação de riscos dos agentes biológicos, fatores como: a dose 

infectante, o dano decorrente da exposição ao agente, o modo de transmissão e as vias de 

infecção, a estabilidade do agente no ambiente, a disponibilidade de profilaxia, a concentração 

do agente e volume do material concentrado a ser manipulado, as características do trabalhador, 

como: idade, sexo, fatores genéticos, suscetibilidade individual, estado imunológico, exposição 

prévia, gravidez, hábitos de higiene pessoal, uso de equipamentos de proteção individual, 

experiência profissional e a qualificação para o desenvolvimento das atividades, de higiene 

pessoal, uso de equipamentos de proteção individual, experiência profissional e qualificação 

para o desenvolvimento das atividades, a atividade laboratorial na manipulação do agente 

(geração de ultrassons, produção de aerossóis, centrifugação, etc.).  

No quadro 1 a seguir, observa-se a classificação dos riscos biológicos e as 

correspondentes medidas de contenção para cada classe de risco, preconizadas pelo Ministério 

da saúde: 

 

Quadro 1 – Classificação dos Riscos Biológicos 
CLASSE DE RISCO 

AGENTES BIOLÓGICO 

RISCO 

INDIVIDUAL 

RISCO DE PROPAGAÇÃO 

À COLETIVIDADE 

PROFILAXIA OU 

TRATAMENTO EFICAZ 

Classe 1 Baixo Baixo – 

 

Classe 2 Moderado Baixo Existe 

 

Classe 3 Elevado Moderado Nem sempre existe 

 

Classe 4 Elevado Elevado Atualmente não existe 

 

Fonte: Hirata (2002). 
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Assim, tem-se que as principais medidas de contenção quanto à proteção dos usuários 

aos riscos biológicos em laboratórios de ensino, pesquisa e análises são: 

Classe de risco 1 aplica-se aos laboratórios de ensino básico. Não é requerido nenhum 

projeto de sistemas de contenção física, apenas um bom planejamento espacial e funcional e a 

adoção de boas práticas laboratoriais. 

Classe de risco 2 são requeridos desenho e construção laboratorial especiais. Deve ser 

mantido controle rígido quanto à operação, inspeção e manutenção das instalações e 

equipamentos, além do treinamento do pessoal técnico. 

Classe de risco 3 são requeridos, além daqueles apresentados no item 2, desenho e 

construção laboratorial especiais. Deve ser mantido controle rígido quanto à operação, inspeção 

e manutenção das instalações e equipamentos e treinamento do pessoal técnico. 

Classe de risco 4 é o caso dos laboratórios de mais alto nível de contenção, onde é 

necessária a existência de uma unidade geográfica independente de outras áreas. 
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3 CAPÍTULO – GESTÃO DE BIOSSEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Este capítulo procura descrever alguns princípios, as principais práticas, parâmetros e 

procedimentos do sistema de gestão em biossegurança, bem como os mecanismos de avaliação 

e de controle de riscos. 

Os protocolos de biossegurança regulamentam desde as características de construção e 

planejamento dos vários setores da universidade, até os procedimentos operacionais, que devem 

atender às necessidades de proteção dos seus usuários (conforme às atividades desenvolvidas 

nestes ambientes), por meio de métodos e equipamentos, permitindo a realização de suas 

atividades com toda a segurança (HIRATA, 2002). 

 

3.1 Procedimentos operacionais padrão 

 

Os laboratórios que manipulam material biológico recebem amostras potencialmente 

contaminadas. Independentemente da sua classificação de risco, os servidores devem sempre 

seguir as práticas de biossegurança e considerar toda amostra como potencialmente infectante. 

A biossegurança engloba medidas a serem adotados que vão desde a recepção da 

amostra até a emissão do laudo final, com o objetivo de reduzir ou eliminar os riscos tanto para 

os técnicos como para a comunidade e o meio ambiente. O Ministério da Saúde, preconiza 

medidas tais como: a organização do ambiente laboral e da bancada, o uso de equipamentos de 

proteção individual e coletiva, a utilização de processos seguros de descontaminação (dos 

ambientes laboratoriais e da bancada de trabalho, do lixo produzido nas unidades laboratoriais, 

dos equipamentos e materiais reutilizáveis), o acondicionamento e envio para descarte final de 

resíduos biológicos descontaminado e do resíduos químicos, o armazenamento correto de 

substâncias químicas, o estabelecimento de rotinas a serem seguidas em caso de acidentes e 

estabelece a padronização dessas rotinas com procedimentos operacionais padrão. 

Os profissionais que trabalham em laboratório devem aderir as normas de biossegurança 

e adotar uma postura segura, nunca subestimando os riscos. De acordo com as normas de 

biossegurança, todos os profissionais devem receber as orientações antes do início de suas 

atividades nos laboratórios de ensino e pesquisa e participar dos treinamentos de reciclagem e 

atualização. Aqueles que trabalham com material biológico, objetos perfuro cortantes, 

substâncias químicas e equipamentos que ofereçam risco físico (como autoclaves, estufas, 

ultrassom, entre outros), devem sempre utilizar os equipamentos de proteção individual de 

biossegurança adequados as suas atividades, o que é imprescindível para minimizar ou evitar 
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acidentes. A utilização de EPIs encontra-se regulamenta pelo Ministério do Trabalho através da 

Norma Regulamentadora 6 (NR6). 

 

3.2 Equipamentos de proteção 

 

Os equipamentos de proteção individual destinam-se a proteger o operador à exposição 

de riscos e em laboratórios quando houver a emanação de produtos químicos, a riscos de queda 

ou explosão de vidrarias, riscos de cortes com vidrarias, lâminas, instrumentos perfuro cortantes 

e são destinados a proteger a integridade física e saúde do trabalhador (CIPA, 1992). Os EPIs, 

ou equipamentos de proteção individual são considerados elementos de contenção primária (ou 

barreiras primárias) que podem reduzir ou eliminar a exposição individual a agentes 

potencialmente perigosos. Conforme definido pela Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho e Emprego – NR 6 e NR 32. EPIs é todo dispositivo de uso individual destinado a 

proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Sendo um direito do trabalhador, toda 

empresa ou instituição é obrigada a fornecê-lo gratuitamente. 

 

Figura 2 – Equipamentos de proteção Individual 

 

                

Fonte: Brasil (2007). 

 

Os equipamentos de proteção coletiva – EPC’s, são equipamentos de contenção 

utilizados para minimizar a exposição dos trabalhadores aos riscos e, em caso de acidentes, 

reduzir suas consequências. Eles possibilitam a proteção do trabalhador e do meio ambiente, 

quando certificado e bem especificado para sua finalidade permitem executar operações em 

ótimas condições de salubridade para o operador e demais pessoas no ambiente de trabalho. 
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Devem estar instalados em locais bem sinalizados e de fácil acesso, sendo fundamental que 

todos os trabalhadores sejam treinados para a sua utilização (ALMEIDA, 2000). 

 A figura 3 a seguir, demonstra alguns exemplos de EPC’s recomendados para utilização nos 

laboratórios que trabalham com amostras biológicas, como (pipetas automáticas e peras). 

 

Figura 3 – Equipamentos de proteção coletiva - (Auxiliares de pipetagem) 

 

                                                    

Fonte: Brasil (2007). 

 

A figura 4 a seguir, demonstra a capela de segurança química que é uma cabine de 

exaustão que protege o profissional da inalação de vapores e gases liberados por reagentes 

químicos e evita a contaminação do ambiente laboratorial. 

 

Figura 4 – Equipamentos de proteção coletiva – (Cabines e capelas de contenção) 

    Capela de Segurança Química                                       Cabine de Segurança Biológica 

                    

Fonte: Brasil (2007). 

 

A Cabine de Segurança Biológica (CSB), demonstrada na figura 4 acima, é um 

equipamento de proteção coletiva com sistemas de filtração de ar que protege o profissional, o 
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material que está sendo manipulado e o ambiente laboratorial dos aerossóis potencialmente 

infectantes que podem se espalhar durante a manipulação de materiais biológicos. 

Antes de trabalhar em uma cabine de segurança biológica é necessário receber 

treinamento, pois é de suma importância saber usá-la corretamente, caso contrário o operador 

não estará protegido, todo equipamento de proteção coletiva deverá passar por manutenções 

periódicas, preventiva e corretiva autenticada por firma reconhecida, para que possa garantir a 

proteção adequada.  

Existem outros equipamentos de proteção coletiva como os lavatórios de olhos e os 

chuveiros de emergência, que tem uma disposição especial com a finalidade de atingir 

totalmente a pessoa que se acidentou com espirros de líquidos corrosivos e inflamáveis (CIPA, 

2001). 

Os extintores são EPCs utilizados de acordo com a sua classe no combate aos incêndios, 

e devem ser recarregados anualmente e colocados em lugares acessíveis. É imprescindível o 

conhecimento das técnicas de combate a incêndios para se possa agir de forma ágil e ter 

conhecimento do equipamento que deverá ser utilizada em caso da ocorrência desse evento. 

Para poder combater eficazmente um incêndio, o servidor deve ser treinado. Todo 

estabelecimento com mais de 50 empregados deve implantar uma rede de hidrantes de combate 

a incêndio, consequentemente, a constituição de uma brigada contra incêndio. Seus integrantes 

têm como função prioritária eliminar princípios de incêndio, bem como verificar condições 

inseguras, riscos de incêndio ou explosão. Deve ser esquematizado um sistema de controle que 

proporcione rápida comunicação e correspondente tomada de providências. O grupo deverá ser 

constituído de elementos dos diversos setores, particularmente da área de manutenção e de 

supervisão. Um treinamento constante deverá ser dado a todo elemento da brigada, ensinando 

a: Saber localizar, de imediato, o equipamento de combate ao fogo, usar um extintor, engatar 

mangueiras e acionar o sistema de hidrantes, controlar o sistema de chuveiros automáticos 

contra o fogo, conhecer as instalações e conhecer as saídas de emergência (PEIXOTO, 2010). 

 

3.3 Níveis de biossegurança laboratorial e barreiras de contenção 

 

Para garantir a proteção ambiental e o controle e qualidade dos procedimentos, os 

laboratórios de pesquisa devem apresentar um programa de segurança e barreiras de proteção 

do profissional e das demais pessoas envolvidas nas áreas de trabalho (PENNA et al., 2010). 

A equipe, as práticas de segurança e as técnicas laboratoriais devem ser sempre 

complementadas com um projeto apropriado das instalações e das características de arquitetura, 
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do equipamento de segurança e das práticas de gerenciamento. Os acessos aos laboratórios 

devem ser definidos de acordo com a definição do seu nível de biossegurança, que é classificado 

de acordo com os experimentos que estiverem sendo realizados (CDC, 2000). 

O centro de prevenção e controle de doenças - CDC (2000), resume no quadro 2 a seguir 

os principais requisitos exigidos para os quatro níveis de biossegurança em atividades que 

envolvam microrganismos infecciosos e animais de laboratório. 

 

Quadro 2 – Resumo dos Níveis de Biossegurança Recomendado para os Agentes Infecciosos. 

 
   FONTE: CDC (2000). 
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3.4 Fatores e avaliação de riscos 

 

O estudo dos fatores que levam a ocorrência de acidentes ou doenças podem ser feitos 

através de duas abordagens, a ergonômica, que estuda o conceito de carga trabalhada, ou a 

abordagem tradicional, baseada nos riscos ocupacionais (MASTROENI, 2006). 

Os riscos ocupacionais consistem em fatores existentes no processo de trabalho e podem 

ser classificados em função da origem dos seus materiais (máquinas, método de trabalho, 

espaço físico, etc.), devido a forma de organização do trabalho (espacial, temporal, etc.), 

conforme a natureza da fonte, a área de alcance ou ação, a relação com o exercício da atividade 

ou lesão (MATTOS, 1996). 

A carga de trabalho está relacionada dinamicamente aos aspectos do processo de 

trabalho, que incluem fatores tais como a organização do trabalho, condições ambientais, 

fatores relativos aos indivíduos, como sexo, idade, nível de aprendizagem, inserção social, 

condições de vida, estado de saúde emocional, motivação, interesse, etc. (MASTROENI, 2006). 

A Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, com o objetivo de promover e preservar 

a saúde dos trabalhadores, determina que as instituições e empresas com mais de cem 

funcionários, elaborem e implementem um programa de controle médico de saúde ocupacional 

(PCMSO), com o objetivo de promover e preservar a saúde dos mesmos (BRASIL, 1978). 

Tomando como referência a Norma Regulamentadora 7 (NR-7) este programa deve ter 

caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos relacionados ao trabalho, 

além da constatação da existência de doença profissional ou danos irreversíveis a saúde do 

trabalhador. Por isso mesmo, esse programa médico deve estar articulado com o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

Conforme a Norma Regulamentadora 9 (NR-9), que estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação do PPRA por parte dos empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores, a implantação deste Programa visa a preservação da saúde dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de 

riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo como meta 

também a  proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O PCMSO deve ser planejado, implantado e avaliado com base nos riscos da saúde dos 

trabalhadores no trabalho, através de uma equipe multiprofissional com abordagem 

transdisciplinar.  
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3.5 Gerenciamento de resíduos de saúde 

 

Todo estabelecimento de saúde deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde – PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados e na 

classificação constante na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 306, de 7 de dezembro 

de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Dispõe que, o gerenciamento 

dos resíduos nos laboratórios de saúde inclui a segregação ou a separação do resíduo, de acordo 

com o seu grupo; o acondicionamento; a identificação; o tratamento preliminar ou 

descontaminação, quando necessário; o armazenamento temporário e externo; a coleta dos 

resíduos pela prefeitura ou empresa especializada, conforme o tipo de resíduo; e a disposição 

final, para os aterros sanitários licenciados (ANVISA, 2004). 

A Norma Regulamentadora da ANVISA classifica os resíduos de serviços de saúde, em 

vários grupos, conforme é possível identificar no quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3 – Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde 

 

AGENTES 

BIOLÓGICOS 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

GRUPO A 

 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 

seus agentes, podem apresentar risco de infecção. 

 

 

GRUPO B 

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 

 

GRUPO C 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites 

de isenção especificados nas normas da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear – CNEN e para os quais a reutilização é 

imprópria ou não prevista. 

 

GRUPO D 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 

 

GRUPO E 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 

Fonte: Brasil (2010). 
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3.6 Avaliação de riscos e mapas de riscos 

 

A avaliação e a representação dos riscos nos ambientes de trabalho podem ser realizadas 

pela elaboração do mapeamento de riscos ambientais, uma técnica empregada com o objetivo 

de levantar o maior número possível de informações sobre os riscos existentes no ambiente de 

trabalho (BUSNARD, 2011).  

O mapa de risco é uma metodologia de avaliação de risco nos ambientes de trabalho que 

teve origem na Itália e que busca auxiliar os trabalhadores na investigação e controle dos 

aspectos insalubres de seu contexto laboral. 

Esta metodologia permite fazer um diagnóstico claro e objetivo da situação de segurança 

e saúde do trabalho com a finalidade de estabelecer medidas preventivas. Os dados são 

disponibilizados de modo a tornar acessíveis as informações necessárias ao uso seguro do 

espaço por parte daqueles que o utilizam em seu cotidiano (HIRATA, 2002). 

 A título de ilustração, no quadro 4 a seguir, será apresentada a avaliação de risco 

realizada em um ambiente da UFRN. Para a coleta de dados da presente pesquisa foi realizada 

uma inspeção ambiental no laboratório de parasitologia do Centro de Biociências da UFRN e, 

na sequência, elaborado quadro informativo sintético.  

 
Quadro 4 - Avaliação de Risco no Laboratório de Parasitologia – CB-UFRN 

GRUPO DE RISCOS FONTES SUGESTÕES/MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Riscos Físicos Piso 
Inadequação estrutural 

Mudança do piso liso para piso 
aderente, construção de uma sala 

de lavagem de material em 

ambiente separado da sala do 
laboratório. 

Riscos Químicos Armários químicos inadequado 

Ausência de Pops 

Aquisição de um armário aberto 

para armazenar produtos 

químicos, elaborar manuais de 
procedimentos com a descrição 

dos riscos dos produtos químicos. 

Riscos biológicos Ausência de expurgo 

Ausência de sinalização 

Aquisição de um expurgo 

Elaborar um mapa de risco 
 

Riscos ergonômicos Horários de trabalho em vários 

turnos (manhã, tarde e noite), 
ausência de treinamentos 

específicos em biossegurança. 

Definir turno de trabalho, 

Capacitação e treinamentos em 
biossegurança 

 

Riscos de acidentes Espaço limitado 

Equipamentos sem manutenção 

Retirar os equipamentos sem uso, 

definir cronograma de 
manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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 Em relação às etapas de elaboração do mapa de risco, ao se iniciar uma avaliação dos 

riscos é necessário conhecer o processo de trabalho no local analisado, identificar os riscos 

existentes, identificar as medidas preventivas disponíveis e sua eficácia, elencar os indicadores 

de saúde, conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local e, por fim, elaborar o 

mapa de riscos, indicando através de círculos, a intensidade de cada aspecto, conforme a figura 

5 a seguir. (PEIXOTO, 2010). 

 

Figura 5 – Legenda de mapa de risco 

Fonte: Peixoto (2010). 

 

 A Inspeção de Segurança é uma etapa básica para a elaboração do mapa de riscos 

ambientais. Após a análise do mapa, é possível estudar as medidas necessárias para cada 

ambiente e elaborar um plano de trabalho, para, na sequência, realizar a implantação de medidas 

corretivas. 

Os riscos ocupacionais presentes nos locais de trabalho, podem afetar o trabalhador a 

curto, médio e longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas e/ou doenças chamadas 

profissionais ou do trabalho, que se equiparam a acidentes de trabalho. Seu mapeamento nos 

ambientes de trabalho ajuda a criar uma atitude mais cautelosa pelos servidores, diante dos 

perigos identificados e graficamente sinalizados, contribuindo para o controle dos riscos ou a 

sua eliminação (NOVELLO; NUNES; MARQUES, 2011). 

O mapa de riscos deve ser fixado em cada local avaliado, de forma claramente visível e 

de fácil acesso para os trabalhadores (MIRANDA, 1998). 

Para a elaboração do mapa de riscos, convencionou-se atribuir uma cor para cada tipo 

de risco e representá-los em círculos. Para evidenciar o grau de risco, utilizam-se três tamanhos, 



37 

 

   

grande: risco grave, médio: risco médio, e/ou pequeno: risco leve (PEIXOTO, 2010). 

Quando num mesmo ponto há a incidência de mais de um risco de igual gravidade, 

utiliza-se o mesmo círculo, dividindo-o em partes, conforme a figura 6 a seguir. 

 

Figura 6 – Variação de graus de risco 

 
     Fonte: Peixoto (2010). 

 

Os sinais de segurança foram criados como alerta sobre os perigos existentes no 

ambiente de trabalho, nos materiais, nos reagentes utilizados rotineiramente. A sinalização de 

segurança deve ser usada no interior e exterior dos ambientes como forma de aviso e informação 

rápida. Na sinalização de segurança são utilizadas formas, cores, ou símbolos padronizados, 

acompanhados de identificação por palavras, quando necessário, que garantam a fácil 

compreensão dos riscos ou dos procedimentos a cumprir em determinadas situações. Devem 

ser colocados somente nos locais e durante o período em que existe o risco ou a necessidade de 

adotar determinados procedimentos de segurança. Todos os profissionais devem ser instruídos 

sobre a sinalização de segurança e sobre as precauções a serem tomadas em seus ambientes de 

trabalho (PEIXOTO, 2010). 
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4 CAPÍTULO - LEGISLAÇÃO APLICADA A SAÚDE E SEGURANÇA DO 

 TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Este capítulo discute aspectos relativos à legislação de saúde e segurança do trabalho e 

as novas diretrizes e objetivos das ações de promoção e vigilância aos ambientes de trabalho. 

Aborda, ainda, algumas considerações sobre acidente de trabalho, doença do trabalho e doença 

profissional, evidenciando a aplicação dos programas de prevenção de riscos ambientais e do 

programa de controle médico de saúde ocupacional. 

 

4.1 A Norma Operacional de Saúde Do Servidor (NOSS) aplicada a saúde no serviço  

público 

 

Os riscos ocupacionais têm origem nas atividades insalubre e perigosas, e em fatores 

existentes no processo de trabalho, relacionados aos equipamentos, espaço físico, métodos e 

forma de organização do trabalho (MASTROENI, 2006). 

No Brasil, a segurança e saúde ocupacionais são regulamentadas na forma do Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Este serviço 

está previsto na legislação trabalhista brasileira e regulamentado pela Portaria Nº 3.214, de 08 

de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio das Normas 

Regulamentadoras e leis complementares, portarias, decretos e convenções internacionais da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT e Organização Mundial da Saúde - OMS. 

No caso do serviço público Federal, as diretrizes para a implementação das ações de 

promoção e vigilância aos ambientes de trabalho foram regulamentadas por legislação 

específica, elaborada pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG e pela 

Norma Operacional de Saúde do Servidor – NOSS. 

Regulamentada pela Portaria Normativa Nº 3, de 25 de março de 2013, a NOSS 

estabelece a prevenção de riscos à saúde do servidor, a avaliação ambiental e a melhoria das 

condições de trabalho. Antes, as ações nessa área eram dispersas e orientavam-se pelas Normas 

Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, destinadas ao trabalhador da iniciativa 

privada. São exceções apenas as NRs do MT Nº-07 do Programa de Controle Médico 

Ocupacional e Nº-09, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, as quais aplicam-se 

também ao serviço público. 

Entre os objetivos da NOSS, destacam-se as ações de promoção da saúde que têm como 

finalidade a melhoria dos ambientes e a construção de uma cultura de valorização da saúde para 



39 

 

   

redução da morbimortalidade por meio de hábitos saudáveis de vida e de trabalho. Cabe ao 

gestor de pessoas no caso da UFRN a PROGESP, assegurar o cumprimento da norma e 

promover a formação e capacitação, em conformidade com as orientações das equipes técnicas 

de vigilância e promoção à saúde. Assim, hoje, a NOSS é um instrumento de vigilância e 

promoção à saúde do servidor. 

No âmbito dos serviços públicos federais, suas ações expressam uma diretriz mais 

ampla, trata-se de uma política com sua implantação descentralizada e coletivizada, por meio 

da gestão participativa dos atores envolvidos e com foco na integralidade das ações. 

As diretrizes da NOSS no âmbito das universidades Federais, destinam-se a subsidiar 

políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho, a serem 

implantados de forma descentralizada e transversal, por meio das áreas de gestão de pessoas, 

de saúde e de segurança no trabalho e que contemplem a gestão participativa. A sua concepção 

prioriza ações voltadas à educação em saúde, à prevenção dos riscos, agravos e danos à saúde 

do servidor, ao estímulo dos fatores de proteção da saúde e ao controle de determinadas 

doenças. Assim, as ações de promoção da saúde têm como finalidade a melhoria dos ambientes, 

da organização e do processo de trabalho, de modo a ampliar a conscientização, a 

responsabilidade e a autonomia dos servidores. As ações abrangem, ainda, as mudanças na 

organização e no ambiente de trabalho, com foco na prevenção dos acidentes e das doenças 

relacionadas ao trabalho e na educação em saúde para a adoção de práticas que melhorem as 

condições e a qualidade de vida no trabalho. 

 

4.2   Algumas considerações conceituais e normativas sobre acidentes de trabalho e doença 

ocupacional 

 

De acordo com a definição do art. 19 da lei 8.213, de 24.07.1991, acidente do trabalho 

é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho 

dos segurados especiais, “provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho” 

(BRASIL, 1991). 

Nota-se que, acidente de trabalho é o infortúnio ocorrido em razão do trabalho, gerando 

incapacidade ou morte (GARCIA, 2010). 

Segundo o art. 20 da lei 8.213, de 24.07.1991, considera-se doença ocupacional: 
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I - Doença profissional: é a entidade mórbida produzida ou desencadeada pelo exercício 

do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

II - Doença do trabalho: é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. 

É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de determinada atividade constante 

da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Tanto a 

doença profissional quanto a doença do trabalho para serem oficialmente reconhecida deve 

constar da relação do Anexo II do regulamento dos benefícios da Previdência social.  

As doenças profissionais são desencadeadas pela constante exposição do trabalhador a 

agentes físicos, químicos e biológicos que agridem o organismo humano. Todo trabalhador que 

sofrer uma intoxicação, afecção ou infecção causada por estes agentes foi acometido por uma 

doença profissional (SCHÜLLER SOBRINHO, 1995). Quando o ambiente de trabalho não é 

adequado às condições físicas e/ou cognitivas do ser humano e o trabalhador é colocando em 

situações de risco, é possível observar o surgimento de diferentes tipos de doenças 

ocupacionais.  

A Portaria n.º 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999, Art. 1º Institui a Lista de Doenças 

relacionadas ao Trabalho, a ser adotada como referência dos agravos originados no processo de 

trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico (constante no Anexo I 

desta Portaria). Nela, destacam-se algumas das doenças ocupacionais relacionadas a agentes 

físicos, biológicos, químicos e cognitivos, tais como:  

 Doenças ou outras manifestações clínicas (Dermatite de contato alérgica, 

urticária, rinite, asma brônquica); 

 A asma profissional, que pode se manifestar em todos os trabalhos que 

exponham o trabalhador à inalação de agentes sensibilizantes ou irritantes 2ao 

tipo de trabalho; 

 Alergias respiratórias provenientes de locais com ar-condicionado sem 

manutenção satisfatória, principalmente limpeza de filtros e dutos de circulação 

de ar; 

 Perda da audição provocada pelo ruído e trauma acústico, caso haja exposição 

ocupacional frequente do servidor sem o devido uso de EPIs (em casos de ruído 

frequente, acima das especificações recomendadas pelo Ministério do 

Trabalho); 
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 Doenças infeciosas ocupacionais relacionadas à exposição a agentes biológicos, 

como as hepatites virais, AIDS, candidíase, tuberculose; 

 Distúrbios do Ciclo Vigília - Sono, causado por problemas relacionados ao 

trabalho, como má adaptação à organização, horários de trabalho, trabalho em 

turnos ou trabalho noturno; 

  Neurastenia, (inclui “Síndrome de Fadiga”) e outros transtornos neuróticos 

relacionados ao ritmo de trabalho, ao trabalho penoso, as condições e relações 

de trabalho, dificuldades físicas e mentais relacionadas ao desempenho das 

funções, stress, sobrecarga de função, ritmo acelerado, entre outras;  

 Síndrome de Burnout, relacionada ao ritmo de trabalho penoso e a sensação de 

estar esgotado física e emocionalmente em decorrência do trabalho. 

 

A prevenção destes transtornos implica em mudanças organizacionais e tratamentos 

individualizados. No plano organizacional, recomenda-se: incentivar a participação dos 

trabalhadores nas decisões, flexibilidade dos horários, menor sobrecarga, redução dos níveis 

hierárquicos. Já no plano individual, sugere-se: suporte organizacional, acompanhamento, 

técnicas de relaxamento, mudança na dieta alimentar e exercícios físicos. 

A LER/DORT– são duas siglas que correspondem a Lesão por Esforço Repetitivo 

/Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. São doenças ocupacionais que atingem os 

membros superiores, região escapular e pescoço, resultantes de desgaste muscular, articular e 

neurológico provocado pela inequação do trabalho e decorrem de forma combinada ou não, de 

uso repetido de grupos musculares, do uso forçado de grupos musculares, ou da manutenção de 

postura inadequada (MIRANDA, 1998). Estas lesões ocorrem nos casos onde as atividades são 

realizadas com movimentos repetitivos, com posturas prolongadas, trabalho muscular parado, 

sobrecarga mental, ritmo intenso de trabalho, pressão por desempenho, relações conflituosas. 

Atinge homens e mulheres em plena fase produtiva, podendo evoluir para incapacidade parcial 

ou permanente, como a aposentadoria por invalidez. 

Tais doenças são decorrentes das relações e da organização do trabalho, atingindo 

homens e mulheres em plena fase produtiva, podendo evoluir para incapacidade parcial ou 

permanente, como a aposentadoria por invalidez. 

Grande parte dos acidentes que envolvem profissionais da área de saúde, por exemplo, 

se deve a não observância e obediência às normas de segurança. Em virtude da exposição direta 

a agentes infecciosos (vírus, bactéria, fungos e leveduras) e substâncias químicas, esses 
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profissionais são alvos de infecções ocupacionais e intoxicações graves. Contudo, uma política 

de gestão organizacional focada na prevenção, com o emprego de práticas seguras e o uso dos 

equipamentos de proteção adequados reduzem significativamente o risco de acidente 

ocupacional. Nos laboratórios de ensino e da área de saúde deve ser executado um programa de 

segurança que atenda aos requisitos de segurança gerais e específicos. Tais programas devem 

abranger diferentes áreas de segurança, (biológica, química, radiológica, ocupacional e 

ambiental), tendo em vista as condições especiais para sua implantação, manutenção e avaliação 

(HIRATA, 2002). 

Para garantir a saúde e segurança no trabalho, são aplicadas as Normas 

Regulamentadoras (NRs), do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, que já editou ao todo 

34 normas. No caso do serviço público, todos os aspectos referentes aos servidores são 

regulamentados por legislação específica, elaborada pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão- MPOG. São exceções apenas as NR-07, vinculada ao Programa de 

Controle Médico Ocupacional, e NR-09, referente ao Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, que se aplicam tanto à esfera privada como também ao serviço público. 

No momento atual, as principais regulamentações e Legislação que regem a Saúde e 

Segurança no Trabalho no Serviço Público Federal são: Art. 206-A da Lei 8.112 de 11/12/1990 

– Dispõe sobre os Exames médicos periódicos de servidores; Decreto 6.856 de 25/05/2009 – 

Regulamenta o Art. 206-A sobre Exames Médicos Periódicos; Instrução Normativa nº 01, de 

03 de Julho de 2008 – Estabelece Procedimentos mínimos para a realização dos Exames 

Periódicos; Portaria n 1.675 de 06/10/2006 – Estabelece os procedimentos operacionais a serem 

implantados na concessão de benefícios de que trata a Lei 8.112/90 e Lei 8.527/97, que abrange 

os processos de saúde, e dá outras providências; Orientação Normativa SRH/MPOG nº 02, 

19/02/2010 – Trata sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade; Decreto 

6.833 de 29/04/2009 – Institui o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público 

Federal (SIASS) e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor; Portaria Normativa nº 03 

de 07/05/2010 – Estabelece orientações básicas sobre a Norma Operacional de Saúde do 

Servidor (NOSS). 

A avaliação periódica do estado de saúde dos trabalhadores deve ser realizada pelo 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PMCSO) com o objetivo de promoção e 

prevenção de saúde dos servidores. Este programa deve ter caráter de prevenção, rastreamento 

e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza 

subclínica, além da constatação da existência de casos de doença profissional ou danos 

irreversíveis a saúde dos trabalhadores (HIRATA, 2002). Para isso, esse Programa deverá estar 
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articulado com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme previsto na 

NR-9, devendo ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos servidores, devendo 

prevê ações de saúde a serem executadas.  

Segundo Miranda (1998) da mesma forma, no planejamento e na execução do PPRA 

deverão ser considerados os conhecimentos e a percepção que os servidores têm do processo 

de trabalho e dos riscos ambientais presentes, considerando-se os dados consignados nas 

avaliações de riscos presentes em seus ambientes.  

A Norma Operacional de Saúde do Servidor - NOSS, estabelecida pela Portaria 

Normativa (nº 03 de 07/05/2010), estabelece no seu art. 2º, a concepção que fundamenta as 

ações de atenção à saúde do servidor, prioriza a prevenção dos riscos à saúde, a avaliação 

ambiental e a melhoria das condições e da organização do processo de trabalho de modo a 

ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores. Sustentando-se no seu parágrafo único, 

na inter-relação entre os eixos de vigilância e promoção, perícia médica e assistência à saúde 

do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), no trabalho em equipe 

multiprofissional com abordagem transdisciplinar.  

A seguir, cabe ressaltar alguns conceitos relevantes para a saúde e segurança dos 

servidores, conforme a Norma Operacional de Saúde do Servidor - NOSS: 

O acidente em serviço é o evento súbito, indesejado ou inesperado em relação ao 

momento da ocorrência, do qual possa resultar ou não, dano físico ou psíquico ao servidor, 

relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo e ou função exercida, 

podendo causar, ainda, danos materiais e econômicos à organização. Equiparam-se ao acidente 

em serviço os danos decorrentes de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício 

de suas atribuições, o acidente no percurso da residência para o trabalho e vice-versa e as 

doenças relacionadas ao trabalho. 

Riscos é toda condição ou situação de trabalho que possa comprometer o equilíbrio 

físico, psicológico e social dos indivíduos, causar acidente, doença do trabalho e/ou 

profissional. 

Ambiente de trabalho é o conjunto de bens, instrumentos e meios de natureza material 

e imaterial, no qual o servidor exerce suas atividades laborais. Representa o complexo de fatores 

que estão presentes no local de trabalho e interagem com o servidor. 

Organização do trabalho é o modo como o trabalho é estruturado e gerenciado desde 

sua concepção até a sua finalização. 
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5 CAPÍTULO – ABORDAGEM E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo deste capítulo é descrever a metodologia aplicada na pesquisa da 

biossegurança no contexto acadêmico e demonstrar os instrumentos utilizados no percurso 

desse trabalho. 

 

5.1 Caracterização do estudo 

 

A pesquisa empreendida caracterizou-se como um estudo exploratório multimétodos. 

Utilizou-se a abordagem descritiva que, para Gil (2007, p. 42), 

 

Têm como objetivo primordial descrever as características de determinado 

grupo ou fenômeno, aplicando parâmetros de distribuição diversos, 
estabelecendo relações entre variáveis com o objetivo de levantar opiniões, 

atitudes de um grupo ou outros aspectos do interesse do pesquisador. 

 

A investigação foi desenvolvida em uma instituição pública, a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN, com o objetivo de analisar aspectos da gestão de biossegurança 

no campus central, de modo a identificar os possíveis riscos ocupacionais a que são submetidos 

os servidores ativos e sistematizar informações que possam subsidiar o desenvolvimento de 

ações preventivas e de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho. 

Ao longo da pesquisa optou-se pela combinação de recursos de investigações variadas. 

Assim, utilizou-se o método misto que, segundo Creswell (2010, p. 39) “é aquele em que o 

pesquisador procura expandir os achados dos dados quantitativos e qualitativos, ou convergir 

dados de um método para outro, a fim de realizar uma análise mais abrangente”. Para tanto, foi 

feita a análise documental, o uso de questionários, entrevistas e observação participante. 

 

5.2 Campo da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Campus Central da UFRN. Após consulta aos registros 

institucionais, o foco foi direcionado para aqueles setores com maior número de servidores que, 

em função da natureza do trabalho desenvolvido, recebessem adicional de insalubridade 

(centros acadêmicos) e periculosidade (Superintendência de Infraestrutura - SIN, Divisão de 

Segurança e Patrimônio - DSP). A partir daí, foi selecionada também, uma área de risco 

considerada como crítica por contemplar a maioria dos fatores tidos como de risco. No caso, a 
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opção foi pelo Centro de Biociência. Nele, procedeu-se uma análise mais apurada sobre 

percepção em biossegurança e utilização de boas práticas de laboratório por parte dos 

servidores. 

 

5.3 Público-alvo e composição da amostra 

 

Foram selecionados para a amostra os servidores ativos da UFRN lotados no Campus 

Central que exercessem atividades insalubres e periculosas, no período de 2014 a 2015. 

De acordo com a Lei 8.112, de 11/12/90, deverão receber adicionais de periculosidade 

e insalubridade os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em áreas 

periculosas ou em contato com substâncias tóxicas, radioativas e/ou que ofereçam risco de vida 

(BRASIL, 1990). 

Segundo a Norma Regulamentadora (NR 16 - Ministério do Trabalho, Art. 193), são 

consideradas atividades ou operações periculosas ou perigosas, na forma da regulamentação 

aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 

trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador com 

inflamáveis, explosivos ou energia elétrica ou expostos a roubos ou outras espécies de violência 

física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. A NR 15 especifica 

quais atividade são consideradas insalubres e as classificam em seus graus máximo, médio e 

mínimo. 

Dentre os servidores que recebem adicional de insalubridade e periculosidade na UFRN, 

tem-se um total de 1100 servidores ativos. Destes, 870 não fizeram parte da amostra por 

desenvolverem suas atividades fora do campus central (em geral, em ações voltadas para a 

prestação de serviços, como é o caso de servidores lotados nos hospitais do complexo 

hospitalar, cujas funções apresentam um perfil divergente dos demais grupos), restando, assim, 

uma população de 230 servidores. 

Considerando-se o percentual de servidores recebendo adicionais de periculosidade e 

insalubridade nos vários setores do campus central, a amostra foi dividida em três grupos. 

Assim, tem-se: Grupo I - Centro de Biociências (CB), com 48 funcionários. Grupo II - Divisão 

de Segurança Patrimonial (DSP) e Superintendência de Infraestrutura (SIN), com 116 

funcionários e, por fim, Grupo III - Outros, que corresponde aos demais Centros Acadêmicos 

(com 66 funcionários). Assumindo que em cada grupo haja certo tipo de homogeneidade em 

relação às atividades desenvolvidas pelos servidores (acadêmicas e de suporte), optou-se por 

delimitar uma amostra aleatória estratificada, obtida, conforme indicam BOLFARINE E 
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BUSSAB, (2005) separando-se os elementos da população em grupos não justaposto, chamados 

de estratos, e depois selecionando uma amostra aleatória simples de cada estrato. Para calcular 

o tamanho da amostra, se fez necessário especificar a margem de erro e o nível de confiança. O 

erro considerado nesse estudo é de 5%, com uma confiança de 95%. Levando em conta esses 

valores, o tamanho da amostra é de 147 servidores assim distribuídos: 74 servidores do grupo 

que integra o SIN e a DSP, 31 servidores do CB e 42 servidores de outros centros acadêmicos. 

 

5.4 Procedimento metodológico 

 

A coleta de informações foi realizada por meio de análise documental, observação 

sistemática, entrevistas e questionários. Os instrumentos abordaram, através de questões abertas 

e fechadas, a percepção sobre a gestão e as práticas de biossegurança utilizadas. Buscou-se 

compilar dados tais como a incidência de riscos ocupacionais variados (físicos, químicos e 

biológicos, de acidentes, ergonômicos, psicossociais), procedimentos utilizados, as condições 

de trabalho e a satisfação dos servidores em relação aos programas e ações da gestão em saúde 

e segurança no trabalho. 

Inicialmente, foi realizada uma análise documental e nela buscou-se principalmente a 

coleta de informações sobre os programas de segurança do trabalho e saúde desenvolvidos no 

âmbito da UFRN. Definido o critério de inclusão (servidores ativos lotados no campus central 

que recebessem adicional de periculosidade e insalubridade), foi feita consulta junto a Diretoria 

de Administração de Pessoal para identificar quantos eram e onde trabalhavam esses servidores. 

Na sequência, delimitou-se a população e a amostra do estudo e foram feitos contatos com os 

responsáveis pelos setores aos quais os servidores potencialmente participantes estavam 

vinculados. Após encaminhamento do projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e 

autorização para o desenvolvimento do estudo, teve início a coleta de dados. 

Ao longo da investigação, foram utilizados cinco questionários. Nos dois primeiros, 

questionários (A e B), buscou-se analisar a gestão em biossegurança e a gestão de riscos 

psicossociais (ANEXO A e B). O terceiro questionário (C) buscou avaliar a satisfação dos 

servidores em relação aos programas de saúde e segurança no trabalho (ANEXO C). Utilizou-

se, ainda, um quarto questionário (D) que avalia a percepção de riscos ocupacionais e 

psicossociais no ambiente de trabalho (ANEXO D) e, na área considerada com maior número 

de fatores de risco, foi aplicado um questionário E (ANEXO E), voltado para a investigação de 

boas práticas de laboratório e percepção sobre riscos psicossociais e ocupacionais.  

Concomitante à aplicação dos questionários, foi feita uma observação sistemática dos 
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ambientes de trabalho, de modo a identificar, entre outros aspectos, os fatores de risco e níveis 

de segurança. A entrega do questionário impresso foi realizada de forma individual, diretamente 

pelo pesquisador responsável, que os distribuiu entre aqueles servidores que concordaram em 

participar voluntariamente do estudo após a apresentação dos objetivos da pesquisa e assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecimento (ANEXO J). 

Para a análise dos questionários foi utilizado um percentual estatístico para cada 

parâmetro, relacionando-os ao total de pessoas que os responderem. Os resultados foram 

avaliados através da estatística descritiva e sumariados através de gráficos e tabelas. 

 

5.5 Detalhamento dos recursos metodológicos 

 

 Observação participante: desenvolvida nas supostas áreas de risco e serviços. Foi 

dado destaque a identificação dos fatores de risco, disponibilidade de equipamentos, 

POPS, avaliação dos níveis de segurança, destino e manejo do material dos serviços 

de saúde e observação de como se dá o processo de gestão de riscos, as condições 

de trabalho e os aspectos que possam impactar sobre o bem-estar e a saúde. 

 Análise documental: compilação de informações e sistematização dos dados 

relativos aos programas e projetos voltados para a gestão da biossegurança 

desenvolvidos no âmbito da UFRN nos últimos cinco anos. 

 Questionários: objetivou analisar a gestão em biossegurança e fazer um mapeamento 

da percepção dos servidores participantes em relação à identificação dos riscos 

ocupacionais e formas de lidar com os mesmos. Os resultados derivados da 

aplicação dos questionários foram registrados em um banco de dados e submetidos 

análise estatística. 

 Entrevistas: definidos os setores tidos como mais vulneráveis aos fatores de risco, 

um deles, o Centro de Biociências, foi objeto de estudo mais aprofundado e lá foram 

feitas entrevistas com participantes chaves. As entrevistas foram do tipo 

semiestruturadas e versaram sobre tópicos relacionados à gestão da biossegurança e 

manejo dos riscos ocupacionais. As respostas às entrevistas foram gravadas e, em 

seguida, transcritas na forma mais literal possível para, na sequência, serem então 

submetidas à análise de conteúdo. 
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5.6 Abordagens metodológicas para a amostra 

 

Foram selecionados para compor a amostra os servidores pertencentes ao quadro 

permanente da UFRN que recebem adicional de insalubridade ou periculosidade, que são os 

adicionais a que fazem jus os servidores que, no exercício das suas atribuições, ficam expostos 

a agentes nocivos à saúde ou que trabalham em condições de risco para a sua vida. 

Os questionários aplicados na pesquisa foram separados conforme a natureza da atividade 

desenvolvida e local de trabalho, em duas categorias: as das áreas insalubres (acadêmica) e as 

categorias das áreas periculosas (de serviços), devido às características dos serviços e o grau de 

complexidade da função, sendo que, no centro de Biociências, considerado a área onde 

concentra-se um maior número de riscos foi feita uma avaliação da gestão em biossegurança e 

aplicado um questionário a mais sobre as (BPL)- boas práticas de laboratório. As perguntas 

foram distribuídas segundo a categorização da amostra. 

 

Quadro 5 – Distribuição da amostra quanto às abordagens de avaliação 

Avaliação/Amostras Áreas 

Insalubres 

(Acadêmica) 

Áreas 

Periculosas 

(Serviços) 

Áreas Insalubres 

(Acadêmica) 

Centro de Biociência 

Análise do Sistema de Gestão em 

Biossegurança 

Anexo A - Anexo A 

 

 

Análise da Gestão dos Riscos 

Psicossociais 

Anexo B Anexo B Anexo B 

 

 

Percepção dos Riscos 

Psicossociais 

Anexo D Anexo D Anexo D 

 

 

Percepção dos Riscos 

Ocupacionais 

Anexo D Anexo D Anexo D 

 

 

 

Nível de Satisfação nos programas 

de saúde e segurança no trabalho 

Anexo C Anexo C Anexo C 

 

 

Avaliação do sistema de Gestão 

em Biossegurança e BPL 

- - Anexo E 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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6 CAPÍTULO - A POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO DA UFRN 

NOS DIAS ATUAIS 

 

O objetivo do presente capítulo é abordar a implementação das diretrizes da NOSS na 

atual política de segurança e saúde do trabalhador da UFRN, através das atividades 

desenvolvidas em suas coordenadorias voltadas para a prevenção de riscos ocupacionais e 

promoção da saúde do servidor. 

 

6.1 Programas de gestão de pessoas da UFRN 

 

Segundo a Resolução do CONSUNI (conselho universitário), a PROGESP (Pró-reitora 

de Gestão de Pessoas) é o órgão de planejamento e de gestão administrativa dirigido à 

formulação e implantação da política de gestão de pessoas desta universidade. Dentre as suas 

atribuições, cabe a implementação das ações de vigilância e promoção à saúde do servidor, 

promover a orientação e a integração das diretorias do DAP (Departamento de administração 

de pessoal), DDP (Diretoria de desenvolvimento de pessoas) e DASS (Diretoria de atenção à 

saúde do servidor). A Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, está diretamente relacionada 

com a prevenção de riscos ocupacionais e promoção da saúde do servidor. Encontra-se na figura 

7 a seguir, as coordenadorias do DASS. 

 

Figura 7 – Organograma da PROGESP 

 

 

                                                                                                  

      

 

                  

 

 

                 

                                                                   

 

 

Fonte: PROGESP (UFRN, 2015). 

Reitoria 
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epidemiológica e 

perícia em saúde 

Coordenadoria 

de promoção da 

segurança do 

trabalho e 

vigilância 

ambiental 

DAP DDP 
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Conforme Regimento Interno aprovado pela CONSUNI, (Resolução nº 014/2011), a 

Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor - DASS é o órgão responsável pela gestão de ações 

referentes à atenção, à saúde, perícia em saúde, vigilância, segurança no trabalho e qualidade 

de vida. Assim, compete-lhe planejar, coordenar, controlar, dirigir e supervisionar as atividades 

relacionadas à saúde dos servidores e segurança no trabalho, conforme as competências das 

suas várias coordenadorias, apresentadas a seguir:  

À Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor, compete consolidar e ampliar os 

programas de controle e prevenção da saúde do servidor, promover ações de educação 

continuada em saúde aos servidores, aferir os sinais vitais e dados antropométricos dos 

servidores submetidos a exames de saúde e desenvolver ações de enfermagem ambulatoriais 

voltadas ao pronto atendimento.  

À Coordenadoria de Apoio Psicossocial do Servidor, compete implementar e coordenar 

as políticas e ações de caráter psicossocial com vistas à promoção da saúde dos servidores da 

UFRN, desenvolver ações e atividades da psicologia e do serviço social, priorizando estratégias 

e práticas integradas visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos servidores, 

realizar diagnóstico psicossocial no âmbito da UFRN, objetivando fundamentar uma 

programação adequada às necessidades do servidor, propor e desenvolver programas e ações 

no sentido da implantação e aperfeiçoamento da assistência psicossocial aos servidores e seus 

dependentes. 

À Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Perícia em Saúde, compete 

desenvolver ações de vigilância epidemiológica e de controle de doenças transmissíveis e 

relacionadas ao trabalho, proceder ao acompanhamento do servidor que se encontre com seu 

processo de saúde doença afetado, bem como realizar os devidos encaminhamentos, proceder 

a exame médico pericial e emitir pareceres e laudos para fins de posse, remoção, readaptação 

de função, avaliação de saúde ocupacional e concessão de licenças e benefícios para o servidor, 

elaborar, implementar e coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas 

diversas unidades da UFRN, dentre outras. 

À Coordenadoria de Promoção da Segurança do Trabalho e Vigilância Ambiental, 

compete planejar e executar ações de promoção da segurança do trabalho, baseadas nos 

indicadores de frequência e gravidade, assim como nos riscos existentes nos ambientes de 

trabalho, elaborar e gerir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais nas diversas unidades 

da UFRN, planejar e executar ações de promoção da segurança do trabalho, baseadas nos 

indicadores, desenvolver atividades de educação continuada com os servidores da UFRN, 

desenvolver atividades de educação continuada com os servidores da UFRN, promovendo 
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ações acerca da saúde e da segurança do trabalho; Organizar, treinar e orientar a comissão 

Interna de Segurança no Trabalho, elaborar laudos periciais de insalubridade, periculosidade, 

irradiação ionizante e raio-X, elaborar avaliações e emitir laudos e pareceres para subsidiar a 

perícia oficial em saúde, realizar inspeções nos locais de trabalho, visando identificar e avaliar 

qualitativa e quantitativamente os riscos existentes elaborar a Análise Preliminar de Risco das 

atividades de campo da instituição, realizar estudos de ergonomia, visando à melhoria dos 

postos de trabalho nos aspectos físicos e cognitivos, acompanhar a implementação das 

adequações nos ambientes de trabalho e nas edificações, dentre outras. 

 

6.2 Rotinas das coordenadorias de promoção da saúde e segurança no trabalho da UFRN 

 

6.2.1 Coordenadoria de Promoção da Segurança do Trabalho e Vigilância Ambiental 

 

Durante a pesquisa foram realizadas entrevistas com os representantes das 

coordenadorias mais diretamente relacionadas ao tema e, dentre elas, destacam-se as ações da 

Coordenadoria de Promoção da Segurança do Trabalho e Vigilância Ambiental – COPS por 

desempenhar atividades que impactam diretamente sobre o trabalho e o bem-estar dos 

servidores. A COPS é formada por uma equipe de engenheiros com formação em segurança do 

trabalho, técnicos, bolsistas e estagiários e, de acordo com a sua coordenadoria, se organiza a 

partir das seguintes rotinas: 

 1. Capacitação: semestralmente, a COPS realiza cursos de capacitação em segurança do 

trabalho para os servidores, disponibilizados pelo sistema integrado de gestão de recursos 

humanos - SIGRH. A seguir na figura 8 e 9 observa-se, curso de capacitação de combate a 

incêndio realizado pela COPS. 

  Figura 8 – Curso de combate a incêndio             Figura 9 – Curso de combate a incêndio  

   

Fonte: COPS (UFRN, 2014)                                     Fonte: COPS (UFRN, 2014)    
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2. Análises de Acidentes de trabalho: A COPS realiza o laudo de inspeção de análise de 

acidentes e encaminha as recomendações de prevenção. No (Anexo F), encontra-se o protocolo 

de comunicado de acidente em serviço. 

3. Análise preliminar de riscos/viagens (APR): registro obrigatório dos riscos presentes 

na atividade de campo e as medidas cabíveis recomendadas pela COPS a serem adotadas, 

(Anexo G).  

4. Avaliações periódicas de ambientes de trabalho: realização de inspeção de segurança 

pela equipe da segurança do trabalho (protocolo disponível no Anexo H). Durante a pesquisa 

foram observadas as mudanças positivas nas não conformidades, após as inspeções de rotina 

nos ambientes de trabalho realizado pela COPS como demonstrado nas figuras 10, 11, 12 e 13 

abaixo. 

 

            Figura 10 – Inspeções de rotina I                       Figura 11 – Inspeções de rotina II 

  

Fonte: COPS (UFRN, 2014)                                     Fonte: COPS (UFRN, 2014) 
 

   Figura 12 – Inspeções de rotina no DMP                     Figura 13 – Inspeções de rotina no DMP 

     Não conformidade - antes da inspeção                          Conformidade - depois da inspeção 

                                                                     

Fonte: Imagem da Pesquisa no CB- Departamento de Microbiologia e Parasitologia (UFRN, 2014)  
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5. Permissão para o trabalho /obra (PT): fiscalização quanto à segurança nas obras da 

UFRN e liberação de laudos para a permissão do trabalho em obra. 

6. Liberação de laudos e processos: A COPS libera laudos periciais para a implantação 

de adicional de insalubridade e periculosidade, no qual são identificados os agentes de risco e 

o grau de agressividade, (Anexo I). 

 7. Reuniões da Comissão Permanente Gestora de Ambientes de Trabalho (CPAT): É uma 

comissão interna do servidor público que tem a função de participar, acompanhar e indicar à 

equipe de vigilância e promoção da saúde e segurança do trabalho as situações de risco nos 

ambientes e processos de trabalho, apresentar sugestões para melhorias e atender às 

recomendações relacionadas à segurança individual e coletiva. 

 

6.2.2 Rotinas da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Perícia (COVESP). 

 

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a 

execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, 

informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores 

que a condicionam. Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica constitui-se em importante 

instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, 

como também para a normatização de atividades técnicas correlatas (Ministério da Saúde, 

2009).  

As principais rotinas realizadas pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e 

Perícia - COVESP, são: realização de exames médicos, perícias médicas, emissão de concessão 

de laudos e licenças médicas, acompanhamento dos exames periódicos, coordenação do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, execução de ações de promoção da saúde 

ocupacional baseadas nos indicadores epidemiológicos. 

Com a finalidade de se obter dados legítimos sobre o processo saúde doença dos 

servidores da instituição, foi solicitado a COVESP um relatório estatístico das principais 

ocorrências de afastamento por cargo, por grupo de agravo e por local de trabalho. Tais dados 

serão utilizados posteriormente para uma análise comparativa em relação aos fatores de risco a 

que são submetidos os servidores que compõem a amostra desta pesquisa, mas aqui, a título de 

ilustração, eles fornecem uma visão panorâmica sobre o trabalho da COVESP e sobre a saúde 

de todos os servidores da instituição. 
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Ao se observar os dados divulgados pela COVESP, demonstrados na tabela 1 a seguir, 

constata-se que, contabilizando o número de afastamento por cargos na UFRN, o cargo de 

técnico de laboratório - área ocupa o sexto lugar entre todos os casos de afastamento e o cargo 

de vigilante o nono lugar. Considerando que o número de servidores alocados nesses cargos é 

bem menor quando comparado ao contingente de assistentes administrativos, médicos e 

enfermeiros, constata-se que a quantidade de solicitação de afastamento destas categorias é 

bastante alta, indicando a prevalência de queixas e riscos ocupacionais nos seus ambientes de 

trabalho. 

 

Tabela 1 – Ocorrência de Afastamento por Cargo 
 

CARGO 

 

Nº DE 

AFASTAMENTOS 

 

PERCENTUAL 

 

TOTAL DIAS 

AFASTAMENTO 

 

TOTAL DE 

SERVIDORES 

 

Total 

 

1853 

 

100% 

 

41538 

 

829 

Assistente em administração 218 11,76 4712 106 

Professor do magistério 

superior 

205 11,06 6771 121 

Auxiliar de enfermagem 195 10,52 3414 82 

Enfermeiro-área 129 6,96 2485 48 

Técnico em enfermagem 112 6,04 1632 41 

Técnico de laboratório área 73 3,94 1221 29 

Medico-área 68 3,67 1701 39 

Aux.. em administração 64 3,45 1832 28 

Vigilante 56 3,02 2131 26 

Professor ens. básico tecn. 

tecnológico 

42 2,27 1576 22 

Servente de limpeza 38 2,05 625 15 

Nutricionista-habilitação 38 2,05 807 12 

Técnico em assuntos 

educacionais 

34 1,83 1022 13 

Técnico em radiologia 34 1,83 439 10 

Assistente de laboratório 33 1,78 559 9 

Auxiliar de nutrição e dietética 33 1,78 592 9 

Bibliotecário-documentalista 30 1,62 516 15 

Auxiliar de laboratório 27 1,46 319 9 

Copeiro 22 1,19 467 6 

Continuo 22 1,19 348 8 

Auxiliar de creche 20 1,08 242 6 

Assistente social 19 1,03 222 10 

Engenheiro-área 17 0,92 448 11 

Operador de maquina copiadora 17 0,92 93 5 

Recepcionista 17 0,92 694 5 

Téc. de tecnologia da 

informação 

15 0,81 555 6 

Fonte: Dados da COVESP (UFRN, 2015). 
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Da mesma forma, ao se observar a ocorrência de afastamento por local de trabalho na 

tabela 02 a seguir, constata-se que é alto o número de afastamento de servidores que trabalham 

em áreas de periculosidade na Superintendência de Infraestrutura - SIN (ocupam o 3º lugar) e 

na Divisão de Segurança Patrimonial - DSP (ocupam o 7º lugar). 

 

Tabela 2 – Ocorrência de Afastamento por local de trabalho 

UORG Nº DE AFASTAMENTOS PERCENTUAL 
TOTAL DIAS 

AFASTAMENTO 

 

    TOTAL DE 

SERVIDORES 

 

TOTAL 1834 100% 41230 

 

824 
 

000116 - HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ONOFRE 

LOPES  

26243 - UNIVERSIDADE 

FED. DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

469 25,57 7901 175 

000117 - MATERNIDADE 
ESCOLA JANUARIO CICCO  

26243 - UNIVERSIDADE 
FED. DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

171 9,32 2675                  75 

000126 - 

SUPERINTENDENCIA DE 

INFRA-ESTRUTURA  

26243 - UNIVERSIDADE 

FED. DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

84 4,58 1715 34 

000114 - HOSPITAL DE 
PEDIATRIA 

26243 - UNIVERSIDADE 
FED. DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

79 4,31 987 28 

000122 - COLEGIO DE 

APLICACAO - NEI  

26243 - UNIVERSIDADE 

FED. DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

76 4,14 1246 34 

000009 - DIRETORIA DE 
ATENCAO A SAUDE DO 

SERVIDOR  
26243 - UNIVERSIDADE 

FED. DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

69 3,76 1670 28 

000013 - DIVISAO DE 

SEGURANCA 

PATRIMONIAL  

26243 - UNIVERSIDADE 

FED. DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

55 3,00 2091 25 

Fonte: Dados da COVESP (UFRN, 2015) 

 

De acordo com os dados do gráfico 01 demonstrados a seguir, constata-se que o 

transtorno misto ansioso e depressivo é a segunda causa de afastamento. Tal doença, usualmente 

está associada a funções mais estressantes e mais propensas aos riscos psicossociais. A dor 
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lombar (que é a quinta causa de afastamento) e a sinusite aguda (que é a terceira causa de 

afastamento), necessitam devido a alta prevalência dessas doenças de maiores investigações no 

tocante as inspeções nos ambientes de trabalho. 

 

Gráfico 1 – Ocorrência de Afastamento por CID. 

 

Fonte: Dados da COVESP (UFRN, 2015). 
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7 CAPÍTULO - FATORES DE RISCO E BIOSSEGURANÇA: PERCEPÇÃO DA  

    GESTÃO, DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA E DAS CONDIÇÕES DE  

    TRABALHO POR PARTE DOS SERVIDORES DA UFRN 

 

O objetivo deste capítulo é caracterizar a amostra em estudo, descrever a pesquisa de 

campo e demonstrar a utilização de instrumentos que possam contribuir para a identificação 

dos riscos ocupacionais e psicossociais encontrados nas áreas insalubres e periculosas, 

descrever os níveis de satisfação dos servidores em relação as políticas de gestão em 

biossegurança e de saúde e segurança do trabalho. 

 

7.1 Caracterização da amostra 

 

Foram selecionados para compor a amostra os servidores pertencentes ao quadro 

permanente da UFRN que recebem adicional de insalubridade ou periculosidade, que são os 

adicionais a que fazem jus os servidores que, no exercício das suas atribuições, ficam expostos 

a agentes nocivos à saúde ou que trabalham em condições de risco para a sua vida. 

 

7.1.1 Caracterização da Amostra por Sexo 

 

Gráfico 2 – Diferença Percentual por Sexo da Amostra 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa documental-  DAP (UFRN, 2015) 

 

Dentre os que participaram da pesquisa, 36% pertencem ao sexo feminino e 64% 

pertencem ao sexo masculino. Estima-se que a prevalência masculina se deva ao fato de que 

metade da amostra é composta por servidores que pertencem às categorias onde a incidência de 

homens é maior, como é o caso dos vigilantes e das profissões ligadas a Superintendência de 

Infraestrutura – SIN. Dentre as atribuições da SIN, destacam-se: executar projetos e obras de 



58 

 

   

reforma, de restauração, de reparo, de modificação, de paisagismo e de manutenção dos prédios 

da universidade; administrar e operar os serviços referentes às instalações elétricas, hidráulicas 

e mecânicas; e operar os serviços técnico-administrativos de comunicação; conservar as áreas 

verdes e logradouros; manter a fiscalização das obras e serviços. 

 

7.1.2 Caracterização da Amostra por Nível de Escolaridade 

 

Gráfico 3 – Nível de Escolaridade da amostra 

 
Fonte: Dados da pesquisa documental, DAP (UFRN, 2015) 
 

Conforme demonstrado no gráfico 3 acima, entre os servidores que recebem adicional 

de insalubridade, observou-se um maior percentual de escolarização nos que trabalham em 

áreas acadêmicas, devido à especificidade própria do cargo, que exige maior escolarização. 

Dentre estes, ocorre uma predominância do nível superior ou pós-graduação, enquanto que os 

servidores que recebem periculosidade na sua grande maioria, possuem apenas nível médio. 

 

7.1.3 Caracterização do Tempo de Serviço da Amostra 

 

Gráfico 4 - Tempo de serviço da amostra 

Fonte: Dados da pesquisa documental, DAP (UFRN, 2015) 
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Conforme demonstrado anteriormente no gráfico 4, a amostra dos servidores que 

recebem insalubridade caracteriza-se por apresentarem menos tempo de serviço (acima de 10 

anos), enquanto que os servidores que recebem adicional de periculosidade, há a predominância 

de servidores com de tempo de serviço superior a 30 anos, principalmente entre os que 

pertencem a divisão de segurança patrimonial. 

 

7.1.4 Caracterização da Amostra Por Categoria Profissional 

 

Nas áreas insalubres existem categorias diversas, com predominância de técnicos, 

auxiliares e assistentes. Observa-se que os servidores pesquisados principalmente destas áreas 

apresentam em sua grande maioria formação técnica, auxiliar ou de assistente e em menor 

número os servidores de nível superior relacionados as áreas acadêmicas. Nas áreas periculosas 

predominam na sua grande maioria os vigilantes, e em menor número as categorias de apoio a 

serviços de infraestrutura, e engenheiros (área). 

 

Tabela 3 – Categorias Profissional da Amostra 
 

CATEGORIAS 

 

ÁREAS INSALUBRES 

 

ÁREAS PERICULOSAS 

Técnico área  
32% 

 
00 

Vigilante  
00 

 
22% 

Assistente área  

19% 

 

00 
Auxiliar área  

11% 
 

00 
Engenheiros área  

00 
 

05% 
Biólogo  

03% 
 

00 
Biomédico  

02% 

 

00 
Químico  

01% 
 

00 
Nutricionista  

01% 
 

00 
Farmacêutico  

01% 
 

00 
Bombeiro - hidráulico  

00 

 

01% 
Carpinteiro  

00 
 

01% 

Pintor área 00 01% 
 

  Fonte: Dados da pesquisa documental, DAP (UFRN, 2015). 
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7.2 Avaliação do sistema de gestão em biossegurança 

 

7.2.1 Avaliação da Gestão em Biossegurança na UFRN 

 

Dentre as questões propostas para avaliar o sistema de gestão em biossegurança da 

UFRN, foi utilizado um questionário específico A (ANEXO A). Nele, os participantes foram 

inqueridos sobre como avaliavam os programas de segurança do trabalho da UFRN em relação 

ao seu Centro. De acordo com as respostas obtidas, 52% dos servidores avaliaram que os 

programas atendem as necessidades de segurança, porém deveriam ser mais efetivos, enquanto 

43% afirmaram que até atendem as necessidades de segurança, porém de forma corretiva em 

relação às ocorrências.  

 

Gráfico 5 – Gestão em Biossegurança em áreas acadêmicas 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Considerando os resultados obtidos com a aplicação do questionário A, que avalia a 

gestão da biossegurança por parte dos gestores, destacam-se os seguintes aspectos: 45% 

afirmaram que existe um programa implementado de descarte de resíduos sólidos da saúde e 

46% não souberam responder. 52% afirmaram que existe um programa implementado de 

utilização de descarte de produtos químicos e 29% não souberam responder. 79% não souberam 

informar se existe alguma política documentada, um sistema de gestão ou plano de ação para a 

biossegurança neste Centro e/ou departamento. 51% afirmaram que não existem supervisores 

imediatos na gestão da biossegurança no Centro e/ou departamento e 48% não souberam 
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informar. 51% não souberam informar se o Centro possui um representante dos servidores para 

a biossegurança e 40% afirmaram que o centro não possui representante. 58% não souberam 

informar se existe Comissão de Biossegurança implantada no Centro e/ou departamento e 42% 

afirmaram que não existe. 61% afirmaram que nos últimos três anos, este Centro não ofereceu 

cursos de capacitação interna de forma contínua/ dirigida aos servidores sobre as normas de 

biossegurança e/ou prevenção de acidentes e 27% não souberam informar. 59% afirmaram que 

não existe uma política de treinamento e educação continuada preestabelecida para qualificação 

e segurança dos servidores em relação aos acidentes de trabalho e/ou normas de biossegurança 

e 25% não souberam informar.  

 Correlacionando os resultados apresentado por Busnardo (2011), que ao avaliar as 

ações de biossegurança no contexto acadêmico em sua tese de mestrado, foi constatado pelo 

autor que, a Biossegurança é um campo de estudo extremamente vasto e ainda hoje é 

negligenciada nesse meio e que é imprescindível que os pesquisadores e professores se tornem 

mais engajados e participativos em comissões de biossegurança.  

 É nas Universidades que profissionais são formados e onde via de regra a maior parte 

dos estudantes têm o primeiro contato com um ambiente de trabalho e que as ações ali 

praticadas são posteriormente levadas para além das Instituições. Ainda, segundo Busnardo 

(2011), as práticas e os laboratórios devem ser um modelo de segurança e oferecer a seus 

usuários todas as condições para que a saúde de todos seja resguardada e os trabalhos sejam 

executados da melhor forma possível. 

 

7.2.2 Avaliação da Gestão dos Riscos Psicossociais no Trabalho  

 

Gráfico 6 – Gestão de Riscos Psicossociais na amostra - (área acadêmica, superintendência de 

infraestrutura e divisão de segurança patrimonial) - Questionário B (ANEXO B). 

  Fonte: Dados da pesquisa, (2015) 
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De acordo com as seis perguntas efetuadas no gráfico 6, observou-se que mais de 80% 

dos pesquisados afirmaram que não existe nenhuma orientação da gestão sobre qual o 

encaminhamento a ser tomado em caso de assédio moral, violência ligada ao trabalho ou 

intimidações, que não há nenhum procedimento implantado pela gestão no Centro sobre esses 

aspectos e que, nos últimos três anos, não foram oferecidos cursos ou palestras para lidar com 

os riscos psicossociais. 

A colaboração mútua e integração entre os gestores em relação a aspectos comum às 

áreas de biossegurança é necessário para permitir a integração das ações, desempenhando 

melhorias de resultados nessa área e melhor qualidade de vida, atingindo o objetivo de 

minimizar riscos, proteger e manter uma maior conscientização e mais segurança nos ambientes 

de trabalho. Segundo, a ESENER (2012), a gestão dos riscos psicossociais deve ser efetuada de 

forma sistemática nos setores de trabalho. Faz-se necessário uma abordagem cuidadosa da 

prevenção dos riscos psicossociais para assegurar que as instituições implementem um amplo 

leque de ações preventivas. 

 

7.3 Avaliação da percepção dos riscos psicossociais pelos servidores 

 

7.3.1 Percepção dos Riscos Psicossociais no Trabalho em Áreas Acadêmicas 

 

Gráfico 7 – Percepção de riscos psicossociais no trabalho em áreas acadêmica QUESTIONÁRIO D – 

(ANEXO D). 

   Fonte: Dados da pesquisa, (2015) 

 

 O gráfico 7, demonstra que 84% dos servidores que recebem insalubridade, em áreas 
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acadêmicas, consideraram que seu trabalho oferece riscos a sua saúde física e 49% assinalam 

que o trabalho compromete seu bem-estar psíquico. No fim do dia, 52% disseram sentir-se 

esgotados, e apenas 9% afirmaram não conseguir assumir tudo que lhe foi exigido, 69% 

concordaram que seu trabalho lhes traz desafios,70% não consideraram o seu trabalho 

acelerado, 70% disseram não ter sofrido assédio moral, 84% consideram satisfatórias as 

relações com os colegas e 79% consideram satisfatórias as relações com a chefia. 

Observa-se que os servidores das áreas acadêmicas, consideraram satisfatória a relações 

com os colegas, satisfatória as relações com a chefia e justas a divisão das tarefas. A maioria 

percebe que o seu trabalho traz riscos a sua integridade física e ao seu bem-estar psíquico e ao 

mesmo tempo que no final do dia sentem-se esgotados, através de uma avaliação de risco, 

poder-se-á mensurar fatores determinantes de agentes ergonômicos e psicossociais presentes.    

Os agentes ergonômicos causam riscos à saúde do trabalhador e costumam estar 

presentes nos ambientes de trabalho. Cabe ressaltar a importância de se atentar para os 

procedimentos que são executados de forma repetitiva e monótona e ao espaço físico 

inadequado, expondo-o a riscos de acidentes, o que sugere a reorganização das atividades 

(BALSAMO, 2006).  

Para prevenir riscos psicossociais, o ambiente interno da instituição deve ser 

questionado, se os mesmos são saudáveis ou não, e se as condições de trabalho são as mais 

desejáveis para que os servidores possam exercer suas atividades sem risco ou com risco 

reduzido (ALAN, 2005). 

 

7.3.2 Percepção dos Riscos Psicossociais no Trabalho na SIN e DSP 

 

Gráfico 8 – Percepção dos Riscos psicossociais no trabalho na SIN e DSP. Questionário (ANEXO D). 

   

Fonte: Dados da pesquisa, (2015). 



64 

 

   

Conforme está demonstrado no gráfico 8, entre os servidores que recebem 

periculosidade, 88% consideraram que seu trabalho oferece riscos a sua saúde física e 70% 

disseram perceber o trabalho como um risco para o seu bem-estar psíquico. No fim do dia, 62% 

afirmaram sentir-se esgotado, 58% afirmaram não conseguir assumir tudo que foi exigido, 74% 

disseram perceberem-se desatentos, 56% concordaram que seu trabalho lhe traz desafios, 61% 

consideraram o trabalho acelerado, mais de 66% consideraram satisfatória a relações com os 

colegas, 89% consideram satisfatórias as relações com a chefia e 69% justas a divisão das 

tarefas.  

Ao se analisar, a percepção dos riscos psicossociais nas áreas de serviço (SIN e DVP) e 

acadêmicas, observa-se que em ambas as áreas, os servidores consideraram satisfatória a 

relações com os colegas, satisfatória as relações com a chefia e justas a divisão das tarefas. 

Como nas áreas acadêmicas, a maioria dos servidores afirmaram que o seu trabalho traz riscos 

a sua integridade física. No entanto, na SIN e DVP, 70% relataram perceber riscos maiores ao 

seu bem-estar psíquico, e que ao mesmo tempo no final do dia sentem-se esgotados. Tal 

percepção, poderá dever-se ao fato da atenção psicológica ser maior nas atividades de segurança 

e serviços e, portanto, necessitando de maiores investigações, através de avaliação de risco. 

 

7.4 Avaliação da percepção dos riscos ocupacionais 

 

7.4.1 Percepção dos Riscos Ocupacionais no Trabalho na SIN e DSP.  

 

Gráfico 9 – Percepção de Riscos ocupacionais no trabalho em áreas de periculosidade da SIN e DSP. 

Fonte: Dados da pesquisa, (2015). 
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Segundo o gráfico 9, observa-se que, dos servidores que recebem periculosidade, 81% 

consideraram seu comportamento seguro, 51% disseram não conhecer as normas de 

biossegurança, 85% disseram que faziam uso de EPIs, 93% disseram que não sofreram 

acidentes nos últimos dois anos, 88% disseram saber que procedimentos executar em caso de 

acidente e a quem comunicar, 49 % consideraram que seu ambiente de trabalho apresentava 

riscos psicossociais, 48% concordaram que há riscos do tipo físico e 100 %  deles reconheceram 

que há risco de acidentes.  

Em relação a outros fatores relacionados a riscos, condições, natureza da tarefa, 

satisfação no ambiente de trabalho e impactos à sua saúde e bem-estar, alguns relatos dos 

servidores lotados na Divisão de Segurança Patrimonial são bem ilustrativos. A seguir, uma 

síntese das percepções mais frequentes: 

 

Temos risco de vida, trabalho noturno sem arma letal ou não letal, a 

administração não vê que corremos risco de vida, é dever da instituição nos 

equipar, favorecer as condições de trabalho. 
 

Trabalhamos sem os equipamentos necessários para o desempenho da 

função, como armamentos e coletes a prova de bala. 

 
Os coletes a prova de bala não servem, os treinamentos de segurança não 

existem, os extintores de incêndio estão vencidos. 

 
Não recebemos treinamento para fazer a ronda, nem um curso de combate a 

incêndio. Falta todo tipo de equipamento contra incêndio, falta fardamento. 

 

A presença de riscos ergonômicos, que podem estar presentes nos ambientes, como 

espaço físico inadequado, ausência de equipamentos ou condições de trabalho, inexistência de 

treinamento para desempenhar tarefas, exigência mental exacerbada. 

Entre os riscos ocupacionais, estão presente os riscos ergonômicos, e incluem o esforço 

físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de 

estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e 

repetitividade, imposição de rotina intensa (FIOCRUZ, 2010). 

A partir da análise dos dados, observa-se que os servidores de ambas as áreas, de 

serviços e acadêmica, percebem os riscos ocupacionais em seus ambientes de trabalho. Para 

tanto, é imprescindível investir na prevenção dos riscos ergonômicos, físicos e de acidentes nos 

ambientes de trabalho, através de treinamentos, cursos, palestras e capacitação específica, para 

cada área em estudo de forma sistemática nos diversos setores conforme as categorias do 

serviço e local de trabalho, devido a diversidade de categorias e funções das universidades. 
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Fazendo-se uma correlação entre os resultados apresentados nas conclusões de Silva, 

França e França (2011), em seu artigo sobre análise da Percepção de Riscos, os autores 

observaram que havia  visível necessidade de treinamento dos trabalhadores em função do grau 

de escolaridade, e que segundo eles foi possível concluir que a análise da percepção de riscos 

para o Sistema de Gestão de Saúde e segurança do trabalho,  contribuiu significativamente para 

identificar possíveis lacunas no processo de comunicação de riscos, bem como apontaram para 

a necessidade de melhorias nos mecanismos de treinamento e comunicação de riscos, e para o 

aprimoramento do sistema de gestão. 

 

7.4.2 Percepção dos Riscos Ocupacionais no Trabalho em Áreas Acadêmicas 

 

Gráfico 10 – Percepção de Riscos ocupacionais no trabalho em áreas acadêmicas. Questionário D 

(ANEXO D). 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Observa-se que entre os servidores que recebem insalubridade, 95% consideraram seu 

comportamento seguro. Dentre eles, 75% disseram conhecer as normas de biossegurança, 88% 

disseram fazer uso de EPIs, 70% não sofreram acidentes nos últimos dois anos, 88% disseram 

saber que procedimentos tomar em caso de acidente e 55% disseram saber a quem comunicar. 

Todos os riscos foram relatados como presentes nos seus ambientes de trabalho, com uma 

margem superior a 70%. 

Em relação a fatores relacionados a riscos, satisfação no ambiente de trabalho e impacto 

à sua saúde e bem-estar, a seguir alguns relatos dos servidores lotados nos Centros acadêmicos: 
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Acredito que a divisão equilibrada de tarefas e cobranças, e o reconhecimento 

sejam os principais fatores de mal-estar no trabalho. 

 
É preciso haver adequação dos EPIs, que são inadequados para algumas 

atividades desenvolvidas. 

 

Falta de EPIs suficientes para a realização de todos os procedimentos. Falta 
segurança no trabalho, equipamentos, treinamentos e fiscalização. 

 

Tenho dúvidas a quem recorrer se ocorrer um acidente químico e de como 
proceder para contornar a situação. 

 

Deveria ter uma maior atenção e esforço pela instituição nos treinamentos, 

capacitação e qualificação de alunos, professores e técnicos e demais 
funcionários no tocante a biossegurança, com trabalho contínuo inclusive. 

Trabalho em um ambiente cheio de ruídos, com equipamentos que geram 

calor e com reagentes químicos de grau de riscos variados. 

 

A partir da análise dos dados, observa-se que os servidores de ambas as áreas, de serviços 

e acadêmica, percebem os riscos ocupacionais em seus ambientes de trabalho e que se faz 

necessário a prevenção e o controle dos mesmos, através de adoção de medidas de proteção e 

segurança.  

Segundo Busnardo (2011), em considerações finais de sua tese, a qual retrata a 

biossegurança no contexto acadêmico da UFRJ, a autora afirma que se faz necessário em caráter 

de urgência, reformas nos ambientes laboratoriais em áreas acadêmicas abordadas em seu 

estudo, a fim de enquadrar o espaço físico, aquisição de equipamentos de segurança e 

principalmente, uma mudança na mentalidade dos responsáveis e usuários, que insistem em 

negligenciar as normas de Biossegurança.  

Fazendo um paralelo com os resultados apresentados por Rocha (2010), que abordou 

vários aspectos correlatos a esta pesquisa, relacionados a biossegurança em laboratórios 

acadêmicos da UFRN. Nas considerações finais de sua tese, se constatou que os riscos físicos, 

químicos e biológicos observados em alguns dos laboratórios avaliados durante a pesquisa 

investigativa, reafirmavam  a necessidade de se reestruturar alguns laboratórios para que fossem 

minimizadas algumas inconformidades, bem como algumas práticas, como em relação as 

instalações elétricas, estrutura física, equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivos 

(EPCs), manuseio, controle e descarte de resíduos entre outros. Ainda, percebeu-se a 

necessidade de uma abordagem acerca dos conceitos de biossegurança nos cursos de graduação, 

de preferência antes de o aluno começar as atividades de aulas práticas/ou pesquisas nos 

laboratórios. A necessidade da criação de um comitê de biossegurança como ferramenta 

importante, para monitoramento e controle de variáveis que afetam a qualidade da pesquisa e 



68 

 

   

serviços prestados pela instituição. Ações que incluam processos educativos, como a elaboração 

de um manual educativo, de caráter multidisciplinar, com normas de biossegurança para as 

atividades de ensino e pesquisa em laboratórios. Durante esse período, ocorreu avanços em 

vários aspectos da biossegurança, relacionados a infraestrutura dos laboratórios, a eliminação 

de resíduos biológicos e químicos, entre outros. Os parâmetros trabalhados nesta pesquisa, 

apontam para semelhantes inconformidades. Espera-se que no final do trabalho, os seus 

questionamentos produzam dados importantes, como fonte de informação e investigação para 

os programas de saúde e segurança do trabalho. 

 

7.5 Avaliação do nível de satisfação dos servidores em relação aos programas de gestão 

 

7.5.1 Nível de satisfação nos programas da saúde ocupacional 

 

Gráfico 11 – Nível de satisfação nos programas da saúde ocupacional em áreas insalubres e de 
periculosidade da amostra. Questionário C (ANEXO C). 

    
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Conforme resultados encontrados no gráfico 11 acima, ao se analisar o Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional, observa-se que 58% dos servidores consideram-se 

satisfeitos e 8% muito satisfeito com as ações deste programa e em relação as ações 

desenvolvidas pelo programa de exames periódicos, observa-se que 69% dos servidores 

consideram-se satisfeitos e 5% muito satisfeitos com o Programa de Exames Periódicos. 

Conclui-se que ambos os programas, a princípio, atendem as necessidades dos 

servidores. Conforme dados demonstrado estatisticamente na escala de satisfação em azul, 

cujos servidores se consideram muito satisfeitos, juntamente com a maioria dos servidores, 
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mais de 50% que se consideraram satisfeitos, com os referidos programas. 

 

7.5.2 Nível de satisfação do ambiente de trabalho 

 

Gráfico 12 – Nível de Satisfação do Ambiente de trabalho, em todas as áreas. (ANEXO C) 

   Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Conforme demonstrado no gráfico 12, observa-se que, em relação às condições de 

segurança, 32% dos participantes consideram-se satisfeitos e 46% pouco satisfeitos. Em relação 

à iluminação, 68% consideram-se satisfeitos. Em relação à temperatura, 57% consideraram-se 

satisfeitos. Quanto aos ruídos, 47% consideram-se satisfeitos e 28% pouco satisfeitos. Quanto 

ao Programa de Ginástica Laboral, 38% consideram-se satisfeitos e 36% pouco satisfeitos. 

Quanto às instalações ergonômicas, 38% consideram-se satisfeitos e 37% pouco satisfeitos. 

Nesse contexto, o ambiente de trabalho foi considerado satisfatório em relação a 

iluminação e temperatura. Em relação aos programas de ginástica laboral, este item foi 

considerado pouco satisfatório 

De acordo com os dados encontrados, observa-se ainda que mais da metade dos 

servidores pesquisados encontram-se pouco satisfeitos em relação as demais condições do 

ambiente de trabalho, no que se refere aos (ruídos, condições de segurança e instalações 

ergonômica).  



70 

 

   

Tais resultados, necessitam ser melhor investigados em cada unidade e setores das áreas 

que participaram da pesquisa, através das inspeções periódicas nos ambientes de trabalho, 

realizada pela equipe de segurança do trabalho.  

7.5.3 Nível de satisfação da saúde e segurança no trabalho 

 

Gráfico 13 – Nível de satisfação da saúde e segurança no trabalho em todas as áreas. Questionário C 
(ANEXO C). 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Conforme demonstra o gráfico 13, em relação aos EPIs e EPCs, 29% dos participantes 

consideram-se satisfeitos e 64% consideram-se pouco satisfeito e/ou insatisfeitos. Em relação 

à atuação da Comissão de Acidente de Trabalho, 51% consideram-se pouco satisfeitos e 22% 

satisfeitos. Em relação aos treinamentos de segurança e saúde, 45% consideram-se pouco 

satisfeitos e 18% insatisfeitos. Em relação ao sistema de proteção contra incêndio, 41% 

consideram-se pouco satisfeitos e 29% insatisfeitos.  

Nesse contexto, avalia-se que em relação aos equipamentos de proteção individual e/ou 

coletiva os servidores consideram-se pouco satisfeitos ou insatisfeitos, denotando a necessidade 

de que se disponibilize mais equipamentos. A atuação da Comissão de Acidentes de Trabalho 

foi considerada insatisfatória, visto focalizar mais a intervenção que a prevenção. Os 

treinamentos de segurança do trabalho e o sistema de proteção contra incêndio foi considerado 
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pouco satisfatório. 

Os resultados demonstrados no gráfico 13 indicam a necessidade de maior investimento 

em divulgação de informações, educação continuada, treinamento específicos para cada área, 

criação de comissão de biossegurança, inspeção de EPIS e diversidade do material 

disponibilizado. 

 

7.5.4 Nível de Satisfação na Prevenção de Acidentes 

 

Gráfico 14 – Nível de satisfação na prevenção de acidentes em todas as áreas. Questionário C 

(ANEXO C). 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Conforme demonstra o gráfico 14 acima, observa-se que, em relação aos Programas de 

Prevenção de Acidentes 66% consideram-se pouco satisfeitos e 25% insatisfeitos. Em relação 

à orientação para uso de EPIs, 49% consideram-se pouco satisfeitos e 15% insatisfeitos. Quanto 

às medidas de contenção de acidentes, 59% consideram-se pouco satisfeitos e 15% insatisfeitos. 

Nesse contexto, o Programa de Prevenção de Acidentes foi considerado pouco satisfatório pela 

maioria dos servidores pesquisados.  

Em relação às sugestões obtidas através de questões abertas, ao se analisar os resultados 

das questões abordadas para prevenção de acidentes, os resultados apontam para a necessidade 

de divulgação clara para os servidores de orientações de segurança e de prevenção de acidentes, 
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bem como de palestras para as áreas da SIN e DVP na segurança do trabalho em atividades 

específicas dessas unidades e de palestras em biossegurança nas áreas acadêmica. 

 

7.6 Percepção sobre biossegurança e uso das boas práticas: em laboratório no Centro de 

Biociências 

 

No Centro de Biociências - CB, foi realizado um estudo mais detalhado sobre a 

percepção da gestão em biossegurança e o uso das boas práticas de laboratório, justamente por 

ser um dos setores com maior concentração de servidores que recebem adicional de 

insalubridade, um reflexo dos potenciais riscos advindos do trabalho nos inúmeros laboratórios 

que deveriam utilizar as boas práticas em biossegurança aplicadas aos laboratórios que o 

compõem. Foi aplicado o questionário E – (Anexo E), do qual foram selecionadas as respostas 

com percentuais mais significativos para a análise em estudo. Perguntado aos servidores 

participante da pesquisa, obteve-se as seguintes respostas 

 
Tabela 4 – Percepção Sobre Biossegurança no Centro de Biociências 

PERCEPÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA SIM % NÃO % NÃO SEI % 

Utiliza os EPIs e EPCs durante os procedimentos realizados 
no seu setor de trabalho? 

94 6 0 

Existe um manual de Biossegurança no seu setor de trabalho? 33 61 6 

Você reconhece os perigos oferecidos pelos produtos 
químicos, físicos ou biológicos utilizados no seu ambiente de 

trabalho? 

72 22 6 

Existe comitê de biossegurança no seu centro de lotação? 11 72 17 

A sua unidade de trabalho possui mapeamento de riscos 

ambientais? 

6 50 44 

 São observados hábitos de não fumar, beber ou se alimentar 
nos laboratórios? 

78 11 11 

 O material de primeiros socorros encontra-se em local visível 
e de livre acesso? 

17 72 11 

 No seu departamento existem refeitórios separados do seu 

ambiente de trabalho? 

100 00 00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os resultados demonstrados na tabela 4 demonstram que 94% dos servidores utilizam 
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os EPIs e EPCs, 72% reconheceram os riscos presentes em seus ambientes, 78% praticam as 

normas de biossegurança, 100% confirmam a presença de refeitórios fora do seu setor de 

trabalho. Porém, observa-se que 6% não souberam responder e 61% afirmaram que não existia 

um manual de biossegurança no seu setor de trabalho. 94% desconhecem se no seu setor existe 

um mapeamento de riscos ambientais, 72% afirmaram que não existe material de primeiros 

socorros no seu setor e que 56% não souberam informar se existem advertências sobre aspectos 

relacionados à saúde das servidoras em estado gestacional e 100% afirmaram que no seu 

departamento existem refeitórios separados do seu ambiente de trabalho. 

Com relação aos resultados relatados na tabela anterior, observa-se que os servidores 

reconhecem os riscos presentes nos seus ambientes de trabalho e fazem uso dos EPIs e EPCs. 

Porém, os princípios que norteiam a biossegurança devem ser melhor divulgados, já que na 

maioria dos ambientes não existem manuais de biossegurança, comitê de biossegurança.  

De acordo com as normas de biossegurança (NR- 6), todos os profissionais devem 

receber as orientações antes do início de suas atividades nos laboratórios de ensino e pesquisa 

e participar dos treinamentos de reciclagem e atualização. 

Os protocolos de biossegurança regulamentam desde as características de construção e 

planejamento dos vários setores da universidade, até os procedimentos operacionais, que devem 

atender às necessidades de proteção dos seus usuários (conforme às atividades desenvolvidas 

nestes ambientes), por meio de métodos e equipamentos, permitindo a realização de suas 

atividades com toda a segurança (HIRATA, 2002). 

 

Tabela 5 – Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo no Centro de Biociências 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

E COLETIVO (EPC) 

SIM % NÃO % NÃO SEI% 

Os laboratórios possuem capela de exaustão para 

manipulação de produtos químicos? 

83 17 00 

Os laboratórios possuem cabine de segurança biológica 

(capela de fluxo Laminar horizontal ou vertical)? 

83 17 00 

Os extintores contra incêndio estão adequados para as 
atividades desenvolvidas no laboratório? 

17 77 06 

Os laboratórios possuem chuveiros de emergência com lava 

olho? 
39 55 06 

Os EPIs são vistoriados periodicamente? 17 83 00 

A Instituição realiza controle e fiscalização do uso dos EPIs? 17 83 00 

Existe treinamento contra incêndio no seu setor de trabalho? 67 33 00 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Os resultados observados na tabela 5, demonstraram que 83% dos servidores 

pesquisados afirmaram que os laboratórios possuem capela de exaustão e cabine de segurança 

biológica, 67% que existem treinamentos contra incêndio no seu setor de trabalho, 77% que os 

extintores não estão adequados para o uso, 55% que os laboratórios não possuem chuveiros de 

emergência, 83% que a instituição não realiza controle, fiscalização e vistoria periódica sobre 

o uso dos EPIs. 

Tais resultados confirmam a pouca satisfação na política de prevenção de acidentes 

relatadas desde as amostras anteriores. Como se explica que embora exista treinamentos contra 

incêndio nos seus locais de trabalho, os EPCs não estejam adequadamente vistoriados? Faz-se 

necessário uma maior integração entre a gestão em biossegurança e a equipe de segurança do 

trabalho, que poderá ser implementada com a criação de uma comissão de biossegurança para 

o Centro, de forma que haja uma normatização quanto ao controle e fiscalização dos EPIs e 

EPCs, e para que as normas de biossegurança sejam mais discutidas em busca de se minimizar 

a exposição aos riscos. Observa-se, no entanto, que nas áreas pesquisadas, o Centro de 

Biociência existe uma ótima adequação quanto aos EPCs. 

A avaliação e a representação dos riscos nos ambientes de trabalho podem ser realizadas 

pela elaboração do mapeamento de riscos ambientais, uma técnica empregada com o objetivo 

de levantar o maior número possível de informações sobre os riscos existentes no ambiente de 

trabalho (BUSNARDO, 2011).  

 

Tabela 6 – Riscos Biológicos no Centro de Biociências 

RISCOS BIOLÓGICOS SIM % NÃO % NÃO SEI % 

Você conhece a diferença entre riscos biológicos dos “Grupos 
1, 2, 3, 4”? 

66 17 17 

Você sabe identificar em quais dos grupos de risco biológico 

se encontra seu material de pesquisa? 

66 17 17 

No laboratório de pesquisa existe classificação de acordo com 

os níveis de segurança biológica (1, 2,3,4)? 

17 66 17 

Você considera que trabalha em condições de biossegurança? 55 45 00 

Existe uma política de treinamento e educação continuada 

preestabelecida para qualificação e segurança da equipe? 

6 66 28 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

De acordo com os dados da (Tabela 6), percebe-se que 66% dos servidores pesquisados 

conhecem a diferença entre os grupos de riscos biológicos, 66% afirmaram que não existe 
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classificação no seu laboratório de acordo com os níveis de segurança biológica (1, 2,3,4), 45% 

disseram que não trabalham em condições de biossegurança, 66% afirmaram que não existe 

uma política de treinamento e educação continuada preestabelecida para a equipe. 

Pelos resultados da tabela 6, fica evidente a necessidade da implementação destinada a 

cursos específicos de qualificação nas áreas de biossegurança e os resultados apontam para a 

necessidade de implantação uma política de treinamento e educação continuada preestabelecida 

para qualificação e segurança da equipe. 

Ao se analisar o comportamento seguro de um trabalhador, de um grupo ou de uma 

organização Bley (2004), define-o como sendo a capacidade de identificar e controlar os riscos 

existentes numa atividade no presente, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrências 

indesejadas no futuro, para si e para os outros. Segundo, Silva, França e França (2011), os 

controles de riscos devem ser desenvolvidos e estimulados nos processos educativos pelos 

gestores em segurança do trabalho, para que os comportamentos seguros sejam mais frequentes 

nas organizações. 

Ao se implantar uma política de gestão de biossegurança, não se deve perder de vista 

que o sucesso depende, em última instância, da transmissão do conhecimento que favoreça a 

adoção de novas condutas (AMORIM, 1999). 

 

Tabela 7 – Riscos Químicos no Centro de Biociências 

 

RISCOS QUÍMICOS  

 

SIM% 

 

 

NÃO % 

 

NÃO SEI % 

Existe treinamento contra acidentes ou derramamentos de 
substâncias químicas usados nos laboratórios? 

00 94 06 
 

Os reagentes são armazenados conforme as suas 

compatibilidades químicas? 

45 22 33 

 

A manipulação com líquidos inflamáveis e voláteis sempre 

são realizadas em capelas de exaustão? 

50 

 

44 06 

 

Ao manipular substâncias corrosivas e que possui efeito 
teratogênico e carcinogênico faz uso de (EPIs) adequados? 

83 11 06 

Você conhece a classificação das substâncias químicas para 

sua manipulação? 

44 44 12 

 

As capelas de exaustão são vistoriadas periodicamente? 17 77 06 

 

Existem baldes de areia ou solução absorvente de produtos 
químicos dentro do ambiente de trabalho? 

00 100 00 
 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Conforme os resultados da tabela 7, observa-se que 94% dos servidores pesquisados 
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afirmaram que não existe treinamento contra acidentes ou derramamentos de substâncias 

químicas usadas nos laboratórios, 55% afirmaram que os reagentes não são armazenados 

conforme as suas compatibilidades químicas e 44% que a manipulação com líquidos 

inflamáveis e voláteis não são sempre realizadas em capelas de exaustão. 44% afirmaram que 

desconhecem a classificação das substâncias químicas para sua manipulação, 77% que as 

capelas de exaustão não são vistoriadas periodicamente e 100% que não existem baldes de areia 

ou solução absorvente de produtos químicos dentro do ambiente de trabalho.  

Constata-se, assim, que os servidores estão expostos a riscos químicos, sendo as 

condições de trabalho potencializadoras de agravos a saúde. A capacitação e treinamentos para 

o manuseio e o armazenamento adequados de produtos químicos faz-se necessários nessas áreas 

para evitar riscos, como queimaduras, explosões, incêndio e fumaça tóxica. 

  A capacitação e treinamento para o conhecimento das propriedades das substâncias 

químicas e os procedimentos de seu manuseio adequado reduzem significativamente as 

situações de risco ocupacional (HIRATA, 2002). 

 

Tabela 8 – Riscos Físicos no Centro de Biociências 

RISCOS FÍSICOS SIM % NÃO % NÃO SEI % 

 

 Existem tomadas elétricas para todos os equipamentos? 56 33 11 
 

 As saídas de emergência estão em condições de livre acesso? 60 40 00 

 Os laboratórios possuem sistema de renovação constante de 

ar e de eliminação de gases e vapores perigosos? 

39 55 06 

 As áreas de laboratório estão adequadamente sinalizadas com 

símbolos de identificação de riscos ambientais? 

11 83 06 

 Existem barreiras de controle e contenção nas áreas de maior 

risco permitindo acesso somente as pessoas autorizadas? 

22 56 22 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

De acordo com os dados da (Tabela 8), 56% dos servidores pesquisados  afirmaram que 

existem tomadas elétricas para todos os equipamentos, 60% que as saídas de emergência estão 

em condições de livre acesso, 55% que os laboratórios não possuem sistema de renovação 

constante de ar e de eliminação de gases e vapores perigosos, 83% que as áreas de laboratório 

não estão adequadamente sinalizadas com símbolos de identificação de riscos ambientais, 56% 

que não existem barreiras de controle e contenção nas áreas de maior risco permitindo acesso 

somente as pessoas autorizadas. 

Analisando o quadro 8, constata-se que um dos maiores problemas dos riscos físicos 
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presente nos ambientes, refere-se à inadequação de sinalização de riscos nos laboratórios, 

caberia aos gestores responsáveis pelos laboratórios adequá-lo conforme a necessidade, 

solicitar o apoio da segurança do trabalho a fim de realizar uma inspeção prévia. 

A inspeção de segurança é uma etapa básica para a elaboração do mapa de risco 

ambiental. O mapa de riscos deve ser fixado em cada local avaliado, de forma claramente 

visível e de fácil acesso para os trabalhadores (MIRANDA, 1998). 

Os riscos ocupacionais presentes nos locais de trabalho, podem afetar o trabalhador a 

curto, médio e longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas e/ou doenças chamadas 

profissionais ou do trabalho, que se equiparam a acidentes de trabalho. Seu mapeamento nos 

ambientes de trabalho ajuda a criar uma atitude mais cautelosa pelos servidores, diante dos 

perigos identificados e graficamente sinalizados, contribuindo para o controle dos riscos ou a 

sua eliminação (NOVELLO; NUNES; MARQUES, 2011). 

 

Tabela 9 – Riscos Ergonômicos no Centro de Biociências 

RISCOS ERGONÔMICOS SIM % NÃO % NÃO SEI % 

O ambiente de trabalho está adequadamente projetado e 
dimensionado de modo a oferecer condições confortáveis e 

seguras de trabalho? 

28 72 00 

 As áreas de trabalho de maior risco (manuseio de produtos 

químicos e biológicos) são separadas das áreas de menor risco 

(área administrativa)? 

67 33 00 

 O mobiliário está em altura adequada para o desempenho das 
funções? 

52 48 00 

 Existem atividades repetitivas e monótonas no ambiente de 
trabalho? 

 

89 11 00 

As pias de lavagem de material apresentam 

profundidades adequadas.  

94 06 00 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Segundo os resultados encontrados na (Tabela 9), 72% dos servidores pesquisados 

afirmaram que o ambiente de trabalho não está adequadamente projetado e dimensionado de 

modo a oferecer condições confortáveis e seguras de trabalho. 48% afirmaram que o mobiliário 

não está em uma altura adequada para o desempenho das funções e 89% afirmaram que existem 

atividades repetitivas e monótonas no ambiente de trabalho. 67% afirmaram que as áreas de 
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trabalho de maior risco (manuseio de produtos químicos e biológicos) são separadas das áreas 

de menor risco (área administrativa) e 94% que as pias de lavagem de material apresentam 

profundidades adequadas.  

Os resultados reafirmam, a pouca satisfação dos servidores em relação as políticas de 

prevenção de acidentes, relatadas desde as amostras anteriores. Tais resultados, necessitam ser 

melhor investigados nos setores em estudo, através das inspeções periódicas dos ambientes de 

trabalho realizada pela equipe de segurança do trabalho. 

Segundo Bley (2004), por meio do mapeamento da Percepção de Risco dos servidores, 

é possível mensurar a capacidade deles em identificar os perigos e riscos. No qual deve ser 

considerado não apenas a atividade-fim do profissional, mas todo o entorno que compõe o 

cenário em que o trabalho ocorre. Levando-se em consideração não só as variáveis decorrentes 

dos riscos presentes nos ambientes de trabalho, mas também a sua percepção em relação aos 

mesmos.  

Normalmente riscos ergonômicos estão relacionados às lesões decorrentes de esforços 

repetitivos, que atualmente se denominam DORT, doenças osteomusculares relacionadas com 

o trabalho (HIRATA e MANCINI FILHO, 2002). É importante ressaltar, que os riscos 

ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos, suscetíveis de provocar sérios 

danos à saúde do servidor e prejuízos às instituições. 

  

Tabela 10 – Manuseio, Controle e Descarte de Resíduos, Químicos e Biológicos 

 

Manuseio, controle e descarte de resíduos, Químicos e 

Biológicos. 

 

SIM % 

 

NÃO % 

 

NÃO SEI % 

1. A Instituição possui um programa de gerenciamento de 
resíduos sólidos da saúde?  

44 12 44 
 

2. A Instituição possui um programa de gerenciamento de 

descarte de produtos químicos? 

67 11 22 

 

3. No laboratório existe expurgo? 28 72 00 

4. As agulhas e seringas são descartadas em recipientes 

adequados? 

88 06 06 

 

5. É realizada desinfecção periódica em seu ambiente de 

trabalho? 

45 55 00 

6. Os microrganismos, esporos e bactérias são destruídos por 
processo de esterilização antes de serem descartados? 

66 17 17 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Perguntados se o setor/instituição possui um programa de gerenciamento de resíduos 
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sólidos da saúde, 44% afirmaram que sim e 56% que não ou não souberam responder. Quanto 

a existência de um programa de gerenciamento de descarte de produtos químicos, 67% 

responderam que sim e 33% disseram que não ou que não sabiam responder. 72% afirmaram 

que não havia expurgo nos seus laboratórios e 88% afirmaram que as agulhas são descartadas 

em recipientes adequados, 45% que é realizada desinfecção periódica em seu ambiente de 

trabalho e 66% que os microrganismos, esporos e bactérias são destruídos por processo de 

esterilização antes de serem descartados. 

Embora exista uma política implementada de gerenciamento de resíduos sólidos da 

saúde no Centro de Biociência, a maioria dos servidores a desconhecem, refletindo a falta de 

informação sobre as ações e normas que envolvem a biossegurança. Aspectos positivos como 

o descarte correto de perfuro cortantes, a destruição dos microrganismos, esporos e bactérias, 

por processo de esterilização antes de serem descartados, o gerenciamento de descarte de 

produtos químicos foi assinalado. 

É de fundamental importância para o trabalhador ter informações acerca dos riscos a 

que está exposto. O controle de riscos é o princípio básico da biossegurança, que busca a 

proteção contra as ameaças à vida humana e o meio ambiente, é importante se trabalhar não 

apenas com os riscos mensuráveis, mas também com a sua percepção.  

Segundo Hirata (2002), para que as normas de biossegurança sejam sempre seguidas, é 

necessário a implementação de um programa de treinamento inicial e de educação continuada 

em segurança do trabalho, abrangendo os diversos aspectos de segurança pessoal e do meio 

ambiente. 

Tabela 11 – Riscos de Acidentes no Centro de Biociências 

 

RISCOS DE ACIDENTES 

 

SIM % 

 

NÃO % 

 

NÃO SEI % 

 Existe um programa preventivo e corretivo para conserto de 

equipamentos? 

06 94 00 

 

Existem saídas de emergência em caso de incêndio? 44 56 00 

 

A Instituição possui treinamentos periódicos de prevenção aos 
princípios de incêndio? 

61 33 06 
 

Existe capacitação periódica para biossegurança no seu 

ambiente de trabalho? 

15 55 30 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Observa-se que no Centro de Biociências, dentre os servidores pesquisado, 94% 

afirmaram que não existe um programa preventivo e corretivo para conserto de equipamentos, 

56% afirmaram que não existem saídas de emergências em caso de incêndio, 61% afirmaram 
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que a Instituição possui treinamentos periódicos de prevenção aos princípios de incêndio e 55% 

afirmaram que não existe capacitação periódica para biossegurança e 30% não souberam 

responder se ocorre capacitação periódica para biossegurança no seu ambiente de trabalho. 

Concordando com Azevedo et al (2009, p. 454), 

 

A gestão da qualidade de biossegurança consiste numa estratégia de 
administração orientada a criar consciência da qualidade em todos os 

processos organizacionais, tentando atender a alguns requisitos de 

certificação. Dentre esses, pode-se citar: a padronização de todos os processos 
de organização; implementação e manutenção os registros adequados e 

necessários para garantir a rastreabilidade do processo; inspeção de qualidade 

e meios apropriados de ações corretivas, quando necessário; e revisão 

sistemática dos processos e do sistema da qualidade para garantir sua eficácia. 
 

 

No capítulo a seguir, será discutido de forma sintética, a partir dos dados obtidos na 

pesquisa de campo, aspectos da gestão da biossegurança e segurança do trabalho, suas 

limitações e necessidades, a avaliação do sistema de gestão em biossegurança. Os riscos 

ocupacionais percebidos e presentes no trabalho desenvolvido em áreas acadêmicas e nas áreas 

de serviço, a segurança em ambientes de trabalho, algumas sugestões no sentido de tornar mais 

eficaz a gestão da biossegurança de forma a minimizar os riscos ocupacionais.  
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8 CAPÍTULO – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: A GESTÃO DA BIOSSEGURANÇA  

E SEGURANÇA NO TRABALHO NA UFRN 

 

De forma sintética, a partir dos dados obtidos, é possível inferir que para a maioria dos 

servidores a gestão da biossegurança carece de alguns ajustes. São muitas as limitações e, em 

alguns setores não existe política documentada, nem cursos, treinamentos ou capacitação 

interna de forma continuadas voltados para a área de biossegurança. Basicamente, os dados 

apontam para a necessidade de implementação de uma política sistemática e documentada de 

gestão em biossegurança (através de POP’S, manuais de biossegurança e normatização das 

ações), implantação de Comissões de Biossegurança nos vários Centros Acadêmicos (voltadas 

para a discussão sobre as necessidades de cada setor em relação à prevenção dos riscos 

ocupacionais nos ambientes de trabalho), avaliações e mapeamentos periódicos de riscos nos 

locais de trabalho, capacitação e treinamentos em biossegurança para atuação nas áreas 

específicas, efetivação de um programa de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

(com previsão de dotação orçamentária) e, principalmente, capacitação e informação. 

Ao analisar a avaliação do sistema de gestão em biossegurança por parte dos 

entrevistados, observou-se que embora tenha sido considerado positivo a implantação do 

Programa de Descarte de Produtos Químicos e Resíduos Sólidos pela UFRN, ainda há um 

percentual significativo de servidores que desconhecem a existência, os princípios e a finalidade 

destes e outros programas relacionados à gestão da biossegurança em suas unidades de lotação, 

o que se configura como uma falha na gestão em biossegurança em relação a educação para 

prevenção. Segundo Hirata (2002, p. 47), “medidas simples, como treinamento e 

conscientização dos trabalhadores, requerem poucos recursos e são facilmente aplicáveis, 

tendendo a neutralizar os riscos e reduzir de forma significativa o número e a gravidade dos 

acidentes”. 

Tomando-se em conta que todo estabelecimento de saúde deve elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, baseado nas características dos 

resíduos gerados e na classificação constante na resolução proposta pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004) e nele devem ser descritos todos os procedimentos de 

gestão dos resíduos gerados no laboratório para que os servidores possam conhecer e monitorar 

a execução dos procedimentos realizados, conforme apregoa o Ministério da Saúde (BRASIL, 

2010), como explicar o desconhecimento apontado pelos servidores? 

Desconhecimento, pouca circulação de informações, ignorância quanto a uma 

sistemática de ações e uma política documentada sobre biossegurança parecem ser as 
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consequências mais diretas da ausência de discussões sobre as questões relacionadas a 

biossegurança nos diversos setores. As limitações se refletem na pouca orientação, supervisão 

e inspeção dos servidores, mesmo quando estes desenvolvem suas atividades em áreas tidas 

como insalubres e periculosas, o que, por si só exigiria um suporte institucional mais amplo. 

 

A lei de biossegurança e as diversas normativas preconizam ações legais 
referentes à identificação, classificação e antecipação dos riscos, 

estabelecendo, ainda, a obrigatoriedade de mecanismos como treinamentos e 

equipamentos de prevenção individual e coletiva com fiscalização do seu uso, 
bem como a educação continuada e serviços especializados em segurança e 

medicina ocupacional. O profissional deve estar apto a identificar prováveis 

riscos, determinando as medidas para assegurar a integridade das pessoas, 

instalações e equipamentos (CASTRO; ANDRADE, 2014, p. 218). 

 

 Para as autoras, a adoção e adesão das medidas de biossegurança são fundamentais para 

garantir a qualidade dos serviços em ambiente seguro tanto para o profissional quanto para o 

usuário. Os Pops são protocolos que descrevem detalhadamente cada atividade realizada, 

incluindo a utilização de equipamentos, procedimentos técnicos, procedimentos, cuidados de 

biossegurança e condutas a serem adotadas em caso de acidentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). Num laboratório, por exemplo, os Pops garantem a necessária sistematização e 

compreendem medidas a serem adotadas desde a coleta ou recepção da amostra até a emissão 

do resultado final da análise, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos para os servidores 

(incluindo a equipe de apoio/limpeza e manutenção), para a comunidade e para o meio 

ambiente. 

 Em alguns setores da UFRN e para algumas categorias profissionais, o cotidiano do 

trabalho leva ao confronto com inúmeros riscos. As condições de trabalho, definidas como 

“variáveis presentes no ambiente de trabalho capazes de alterar e ou condicionar a capacidade 

produtiva do trabalhador, causando ou não alterações ou depreciações a saúde” (BARBOSA 

FILHO, 2010, p. 10) se mostram determinantes para a emergência de riscos ocupacionais 

variados (riscos biológico, químico, ergonômico, psicossociais e de acidentes).  Entre os 

servidores da SIN e DSP, por exemplo, destacam-se os riscos ergonômicos e de acidentes 

decorrentes da inequação ou ausência de EPI’s e insuficiência de treinamentos e, ainda, os 

riscos psicossociais derivados do mal-estar gerado pela falta de reconhecimento por parte da 

gestão. 

A Norma Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego, define como 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo aquele composto por vários dispositivos, que 

o fabricante tenha associado como recurso contra um ou mais riscos que possam ocorrer 
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simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança, saúde e integridade física no 

trabalho (BRASIL, 1978). Pela própria natureza das tarefas desenvolvidas na SIN e na DSP, o 

uso de EPIs é necessário e obrigatório e, afora toda uma discussão em relação à adesão ou não 

do trabalhador a tais equipamentos, não se pode desconsiderar o impacto da inadequação ou 

ausência de equipamentos, treinamento e boas condições de trabalho sobre o desempenho e o 

bem-estar do servidor. 

Quanto aos riscos ocupacionais percebidos no trabalho desenvolvido em áreas 

acadêmicas, observa-se a incidência de riscos psicossociais, ergonômicos, de acidentes, 

químicos e biológicos. Foram identificadas algumas queixas em relação a insatisfação com o 

ambiente de trabalho em função de cobrança excessiva, divisão injusta de tarefas e pouco 

reconhecimento, bem como insuficiência ou inadequação dos EPIs para a realização de certos 

procedimentos, falhas na comunicação e falta de informações (gerando dúvidas sobre a quem 

recorrer em caso de acidente e de como proceder para contornar a situação, por exemplo) e, 

ainda, déficit ou ausência de ações sistemáticas e continuadas voltadas para o treinamento, 

capacitação e qualificação de alunos, professores, técnicos e demais colaboradores no tocante 

a biossegurança. Assim, mesmo que não se possa afirmar que seja essa a realidade no campus 

central como um todo, em alguns setores, falta segurança, equipamentos, treinamentos e 

fiscalização. Segundo relatos, há casos em que o ambiente é cheio de ruídos, convive-se 

diariamente com calor, manuseia-se sem a devida proteção, reagentes químicos de grau de 

riscos variados e as relações com colegas e superiores são estressantes e ansiogênicas. 

Assim, pode-se afirmar que nem todos os ambientes são seguros e agradáveis e que, de 

certo modo, as condições de trabalho podem, pelo menos indiretamente, suscitar a ocorrência 

de problemas de saúde os mais variados e ainda, potencializar a incidência de acidentes nos 

locais de trabalho. 

Segundo a OMS, os acidentes, na maioria das vezes, são causados por deficiência de 

treinamentos, falta de conhecimentos específicos, falta de experiência, desatenção, fadiga, 

stress, sobrecarga de trabalho e, considerando aspectos mais subjetivos, o não acreditar que a 

atividade seja perigosa, o decidir tomar um caminho mais curto e não seguir práticas seguras e 

o abrir mão do uso de EPIs devido a crenças e expectativas relacionadas a certos papéis sociais.  

 A segurança em ambientes de trabalho deve ser objeto de ensino e treinamento 

profissional permanente. Segundo Hirata (2002), para que as normas de biossegurança sejam 

sempre seguidas é necessário a implementação de um programa de treinamento inicial e de 

educação continuada em segurança do trabalho, abrangendo os diversos aspectos de segurança 

do pessoal e do meio ambiente. 
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Segundo Oliveira (2009), é possível desenvolver um programa de prevenção de riscos 

que considere a promoção de mudanças visando o aumento da participação, do espírito de 

equipe, companheirismo e confiança no ambiente de trabalho, elevação da autoestima e moral 

e maior envolvimento e comprometimento com os resultados. Entretanto, como destacam 

alguns autores (HIRATA, 2002), o ponto de partida é a elaboração de um mapeamento 

cuidadoso dos riscos. Dentre as principais etapas envolvidas na elaboração de tal mapa, têm-

se: o conhecimento do processo de trabalho no local analisado, incluindo os trabalhadores, o 

tipo de trabalho (atividades desenvolvidas), o material (instrumentos e materiais de trabalho) e 

o meio ambiente (o ambiente de trabalho), a identificação dos riscos ambientais existentes no 

local, utilizando uma rotina de abordagem e classificação dos riscos (para cada elemento dos 

grupos de agentes de risco ocupacional devem ser considerados os efeitos e danos possíveis a 

saúde do trabalhador), o estabelecimento de medidas de controle, preventivas, de proteção 

coletiva, de organização de trabalho, proteção individual e de higiene e conforto. 

Apesar de sinalizarem que existem falhas na forma como se dá a gestão da 

biossegurança e que os riscos ocupacionais estão presentes em alguns setores, constata-se que 

o programa de saúde ocupacional e os exames periódicos foram considerados satisfatórios ou 

muito satisfatórios pelos servidores. Os programas voltados para a melhoria do ambiente de 

trabalho foram considerados satisfatórios pela maioria e, em relação ao nível de satisfação com 

os programas voltados para a saúde e segurança e programas voltados para a prevenção de 

acidentes do trabalho, por sua vez, observa-se alguma insatisfação,  

Assim, conclui-se que a maioria dos servidores ativos em áreas de periculosidade e 

insalubres, consideraram que a UFRN tem investido satisfatoriamente na infraestrutura, no que 

se refere à iluminação e temperatura, porém faz-se necessário uma maior adequação para 

neutralizar os problemas relacionados a ruídos e poeira, além de outras condições adversas. 

Considerando esta queixa, em várias normas relativas à biossegurança destaca-se como sendo 

imprescindível que haja procedimentos de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos 

nos locais de trabalho e validação das empresas de suporte. Neste sentido, a fim de evitar ou 

minimizar riscos à saúde do servidor, faz-se necessário uma dotação orçamentária para a 

manutenção e renovação de equipamentos e um investimento em educação continuada.  

Inúmeras são as sugestões no sentido de tornar mais eficaz a gestão da biossegurança e 

minimizar os riscos ocupacionais na UFRN (direcionamento dos programas de treinamento em 

relação às necessidades de cada setor, cursos, palestras e treinamentos de capacitação em 

biossegurança voltadas para as atividades específicas de cada Centro, criação de Comissões de 

Biossegurança em cada unidade ou Centro, elaboração e divulgação de manuais de 
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biossegurança, proposição de ações focadas na conscientização e capacitação do servidor, 

criação de canais de comunicação eficazes e promoção da integração participativa nas ações de 

biossegurança, dentre outros) 

Concordando com Azevedo et al (2009, p. 454), 

 

A gestão da qualidade de biossegurança consiste numa estratégia de 
administração orientada a criar consciência da qualidade em todos os 

processos organizacionais, tentando atender a alguns requisitos de 

certificação. Dentre esses, pode-se citar: a padronização de todos os processos 
de organização; implementação e manutenção os registros adequados e 

necessários para garantir a rastreabilidade do processo; inspeção de qualidade 

e meios apropriados de ações corretivas, quando necessário; e revisão 

sistemática dos processos e do sistema da qualidade para garantir sua eficácia. 

 

“A biossegurança está vinculada à observância da qualidade dos procedimentos e 

aplicações das técnicas, que objetivam a obtenção de processos, produtos e serviços” 

(NAVARRO et al., 2014, p. 227). Assim, conforme proposto por alguns autores Hirata, (2002) 

os princípios que norteiam a biossegurança devem ser conhecidos e bem aplicados em todas as 

esferas das suas áreas de abrangência. Os protocolos de biossegurança devem regulamentar 

desde as características de construção e planejamento dos laboratórios de pesquisa nas 

universidades, até os procedimentos operacionais. Estes, por sua vez, devem atender às 

necessidades de proteção dos seus usuários, conforme as atividades desenvolvidas nestes 

ambientes, por meio de métodos e equipamentos, permitindo a realização das atividades com 

toda a segurança. 
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9 CAPÍTULO - CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES FINAIS 

 

 As universidades federais vivenciaram nos últimos anos um amplo processo de 

expansão das suas finalidades e atribuições. As mudanças geradas impactam fortemente sobre 

a saúde e o bem-estar dos que fazem a organização, uma vez que, apesar de se exigir dos 

servidores maior agilidade na prestação de serviços, capacidade de inovação e flexibilidade 

para se adaptarem às mudanças organizacionais, no âmbito da gestão, nem sempre há uma 

contrapartida no sentido de propiciar condições para que o trabalho seja bem executado. Assim, 

aspectos tais como espaço físico inadequado, exposição a agentes químicos, físicos e 

biológicos, ausência de equipamentos ou condições de trabalho, inexistência de treinamento 

para desempenhar tarefas, exigência mental exacerbada, sobrecarga de tarefas, 

subaproveitamento, pouca ou nenhuma autonomia (em relação controle do tempo, do ritmo de 

trabalho), centralização de informações relacionadas à rotina de trabalho, entre outros, são 

fatores geradores de conflitos, desconforto, mal estar no trabalho e de riscos à saúde do 

trabalhador. 

Os programas de gestão em segurança do trabalho e biossegurança nas universidades 

visam minimizar os riscos ocupacionais (químicos, físicos, biológico, de acidente e 

psicossociais) a que são submetidos os servidores e seus usuários, bem como neutralizar seus 

efeitos negativos (adoecimento, ausências ao trabalho, baixo desempenho e queda na qualidade 

da prestação dos serviços, entre outros) sobre esses servidores e a organização como um todo.  

Este estudo se propôs a analisar aspectos da gestão da biossegurança no contexto do 

campus central da UFRN, de modo a identificar os possíveis riscos ocupacionais (físicos, 

biológicos, químicos, ergonômicos e psicossociais) em biossegurança que possam 

comprometer a saúde dos servidores técnicos inseridos em atividades de ensino, pesquisa e 

produção científica do campus central. Buscou-se, assim, analisar que fatores de risco 

ocupacional estão presentes no seu dia a dia da instituição e que podem contribuir para o agravo 

à saúde dos seus servidores bem como, analisar como se dá a prevenção dos riscos ocupacionais 

e a promoção da saúde dos servidores, enfim, como as questões de biossegurança são 

gerenciadas no âmbito da UFRN. 

Ao longo da investigação, constatou-se a incidência de vários riscos psicossociais e 

ocupacionais nos diversos ambientes de trabalho.  Ao analisar as categorias que mais solicitam 

afastamento, observa-se que, do total geral da UFRN, os técnicos de laboratórios e os vigilantes 

são os que mais registram queixas. Os agravos mais frequentes foram: dor lombar, hipertensão, 

ansiedade, depressão e transtornos de disco, doenças relacionadas a riscos ergonômicos, 
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biológicos e psicossociais. Verificou-se também que os locais de trabalho com maior frequência 

de afastamento estão ligados principalmente às áreas de prestação de serviços. Assim, a Divisão 

de Segurança Patrimonial e a Superintendência de Infraestrutura apresentaram um percentual 

relevante de afastamento por causas diversas. 

Quanto ao sistema de gestão em biossegurança da UFRN, constatou-se uma deficiência 

da Gestão, visto que de acordo com os pesquisados, não há orçamento disponibilizado para 

manutenção de equipamentos, falta informação sobre as ações da gestão em biossegurança e 

ausência de comissões em biossegurança nos locais de trabalho. Tomando como referência um 

dos Centros considerados de maior risco (Biociência), os resultados obtidos apontam que, de 

modo geral, os servidores desconhecem o sistema de gestão em biossegurança e as questões de 

biossegurança não são abordadas no dia a dia do trabalho.  Um expressivo percentual 

desconhece se há Comissão de Biossegurança e se há uma política de treinamento em educação 

continuada ou um plano de ação.  

A UFRN, através da PROGESP e do DAS (por meios das suas Coordenadorias em 

Saúde e Segurança do Trabalho) ao longo dos últimos anos, tem desenvolvido ações de 

promoção e prevenção. Foram vários os cursos de capacitação em acidentes, mapeamento e 

avaliação de mapa de risco, inspeção periódica nos ambientes de trabalho (através da COPS), 

bem como as ações voltadas para a saúde do servidor, como os exames periódicos e a atenção 

psicossocial e vigilância em saúde (através da COVEST), porém, tais ações sempre necessitarão 

de adequações, de planejamentos e inovações. 

Os programas de saúde e segurança no trabalho desta universidade, necessitando de 

maior participação e engajamento do público-alvo, os resultados indicam que é preciso 

aumentar a sensibilização para os riscos ocupacionais nos locais de trabalho e promover uma 

avaliação periódica da gestão e dos servidores em relação à forma como estes riscos são geridos.  

Assim, apesar da existência dos Programas e Políticas relacionados à saúde e segurança 

no trabalho na UFRN, os princípios que norteiam a biossegurança precisam ser melhor 

divulgados e aplicados. As ações da gestão em saúde e segurança no trabalho tem sua eficácia, 

porém, precisam promover a execução de práticas mais seguras, que apliquem e utilizem 

adequadamente as normas de biossegurança, promovendo, de forma satisfatória, a saúde e 

segurança ocupacional. 

Faz-se necessário a sensibilização dos gestores sobre a importância do trabalho em 

ambiente seguro; treinamento de toda a equipe em relação à biossegurança; Participação de um 

interlocutor do laboratório, geralmente o Presidente da Comissão Interna de Biossegurança ou 

representante do SIPAT, sinalização dos laboratórios com mapeamento de risco; Criar 
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procedimentos operacionais padrões (POP) para os experimentos; Fazer uma relação de todos 

os EPIs e EPCs necessários para a proteção dos profissionais; Criar um Plano de Gerenciamento 

de Resíduos em Saúde (Laboratório). Utilização do software registro de informações sobre 

saúde dos profissionais e que integre informações sobre incidentes / acidentes e normas de 

biossegurança e qualidade. 

Os resultados obtidos apontaram para a necessidade de integrar os diversos setores 

envolvidos no sistema de gestão para biossegurança. Os coordenadores e diretores das unidades 

necessitam buscar a sistematização da gestão e investir na educação e formação continuada, na 

comunicação e informação, selecionando estratégias que utilizem ferramentas de comunicação 

adequadas a cada público, buscando a participação dos servidores, de forma a divulgar os 

princípios e efetivar as ações em biossegurança. A título de sugestão, propõe-se para a UFRN a 

criação de um sistema de informação gerencial para área de biossegurança que utilize as 

tecnologias de informação e comunicação como estratégia de gestão organizacional, bem como 

a criação de Comissões Setoriais de Biossegurança que possibilitem a aplicação das políticas e 

planos de ação. 

Espera-se que a sistematização de informações aqui trazidas possa contribuir para a 

prevenção e minimização de riscos ocupacionais, subsidiando ações na área da gestão em 

biossegurança que propiciem uma melhoria das condições de trabalho, saúde e bem-estar do 

servidor e uma maior qualidade nos procedimentos, na prestação dos serviços, no ensino e 

pesquisa científica desenvolvidas na UFRN. 

A limitação do estudo deu-se em decorrência da diversidade das áreas de atuação dos 

servidores, vistos que são vários os fatores envolvidos que geram riscos ocupacionais e 

psicossociais nas inúmeras categorias em estudo e áreas de atuação. Com isso, o estudo limitou-

se a análise da visão panorâmica dos riscos inerentes nas diversas áreas de atuação pesquisadas, 

impossibilitando o mapeamento mais detalhado e específico das categorias dos servidores e 

unidades setoriais. 

Sugere-se que a partir das necessidades relacionadas aos riscos ocupacionais e 

psicossociais, questionados pelos diversos perfis dos servidores, tais como sexo, idade , 

escolaridade, e categorias que atuam em diversas áreas desta universidade, surjam novas 

pesquisas específicas, voltadas para averiguar as políticas de segurança do trabalho, inseridas 

nas áreas dos diversos setores envolvidos nesse estudo, voltadas para as particularidades 

inerentes a segurança das áreas de atuação da divisão de segurança patrimonial e da 

superintendência de infraestrutura, e as necessidades e estratégias da gestão em biossegurança 

que envolvem as diversas áreas acadêmicas, de forma a promover ambientes laborais seguros.  
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ANEXO A - AVALIAÇÃO DA GESTÃO EM BIOSSEGURANÇA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS 

 

 O questionário a seguir faz parte do mestrado profissionalizante do programa de pós-

graduação em gestão de processos institucionais e tem como objetivo avaliar a gestão de 

biossegurança no campus central da UFRN, de que maneira os possíveis riscos ocupacionais e 

psicossociais presentes no ambiente de trabalho estão sendo minimizados. Procure ficar à 

vontade e ao responder, seja sincero. Não é preciso se identificar. 

 

Questionário A - Avaliação da Gestão em Biossegurança 

 

Cargo _______________________________ Função___________________________ 

 

Centro: ________________________ Departamento: ___________________________ 

 

1. Existe alguma política documentada, no sistema de gestão, ou plano de ação para a 

biossegurança neste centro e/ou departamento? 

(   ) Sim          (   ) Não    (   ) Não sei informar 

2. As questões de biossegurança são abordadas em reuniões de departamentos e/ou direção?  

(   ) Regularmente        (   ) Raramente       (   ) Nunca  

3. Existem supervisores imediatos na gestão da biossegurança no centro e/ou departamento? 

(   ) Sim          (   ) Não   (  ) Não sei informar 

4. O centro possui um representante dos servidores para a biossegurança?  

(   ) Sim          (   ) Não   (   ) Não sei informar 

5. Os locais de trabalho deste centro são regularmente verificados no que diz respeito a 

segurança e saúde, como parte da avaliação dos riscos ou medidas similares?  

(   ) Sim          (   ) Não   (   ) Não sei informar 

6. Qual a periodicidade desta inspeção? 

(  )Mensal     (  )Semanal      (  )Anual 

7. Existe comissão de biossegurança implantada no centro e/ou departamento? 

(   ) Sim          (   ) Não   (   ) Não sei informar 

8. Existe um programa implementado de descarte de resíduos sólidos da saúde? 

(   ) Sim          (   ) Não   (   ) Não sei informar 
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9. Existe um programa implementado de utilização de descarte de produtos químicos? 

(   ) Sim          (   ) Não  (   ) Não sei informar 

10. Nos últimos 3 anos, este centro ofereceu cursos de capacitação interno de forma contínua 

dirigidos aos servidores sobre as normas de biossegurança e/ou prevenção de acidentes? 

(   ) Sim          (   ) Não    (  ) Não sei informar 

11. Existe uma política de treinamento e educação continuada preestabelecida para qualificação 

e segurança dos servidores em relação aos acidentes de trabalho e/ou normas de biossegurança? 

(   ) Sim          (   ) Não     (   ) Não sei informar 

12. Nos últimos 3 anos, este centro ofereceu cursos de capacitação interno dirigidos aos 

servidores sobre ética e comissão de ética? 

(   ) Sim          (   ) Não     (  ) Não sei informar 

13. Existe neste centro orçamento destinado a manutenção dos equipamentos internos utilizados 

nos departamentos? 

(   ) Sim          (   ) Não     (  ) Não sei informar 

14. Existe um programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos? 

Corretiva:    (   ) Sim          (   ) Não 

Preventiva:  (   ) Sim          (   ) Não 

15. Em caso da resposta anterior ser afirmativa. Qual a periodicidade da manutenção 

preventiva? 

(   ) Mensalmente     (   ) Semestralmente      (   ) Anualmente  

16. Existe uma dotação orçamentária que priorize ações destinadas a biossegurança no 

orçamento do departamento, para compra e manutenção de equipamentos, EPIs entre outros? 

(   ) Sim      (    )Não 

17. Marque a seguir as questões que consideradas afirmativa. Como considera os programas de 

segurança do trabalho da UFRN em relação a este centro? 

(   ) Atende as necessidades de segurança deste centro, satisfatoriamente 

(   ) Atende as necessidades de segurança deste centro, porém deveria ser mais efetivo 

(   ) Atende as necessidades de segurança, porém de forma corretiva em relação as ocorrências 

(   ) Apresenta ações preventivas iminentes de for satisfatória 
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ANEXO B - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCINAIS 

 

 O questionário a seguir faz parte do mestrado profissionalizante do programa de pós-

graduação em gestão de processos institucionais e tem como objetivo avaliar a Gestão dos 

Riscos Psicossociais no campus central da UFRN, de que maneira os possíveis riscos 

ocupacionais e psicossociais presentes no ambiente de trabalho estão sendo minimizados. 

Procure ficar à vontade e ao responder, seja sincero. Não é preciso se identificar.  

 

Questionário B - Avaliação da Gestão dos Riscos Psicossociais 

 

1. Em caso de queixas sobre assédio moral, violência ligada ao trabalho ou intimidações existe 

alguma orientação sobre qual encaminhamento deve ser tomado? 

(   ) Sim          (   ) Não 

Informar qual a conduta a tomar: 

________________________________________________________________________ 

2. Existem serviços de segurança e saúde para encaminhamento do servidor a um psicólogo?  

(   ) Sim          (   ) Não 

Informar qual______________________________________________________________ 

3. Existe um procedimento implantado neste centro para lidar com o stress relacionado com o 

trabalho? 

(   ) Sim          (   ) Não 

Informar qual______________________________________________________________ 

4. Neste centro existe algum procedimento implantado para lidar com as intimidações ou o 

assédio moral?  

(   ) Sim          (   ) Não 

Informar qual______________________________________________________________ 

5. Este centro possui um procedimento implantado para lidar com a violência relacionada com 

o trabalho?  

(   ) Sim          (   ) Não 
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Informar qual_______________________________________________________________ 

6. Nos últimos 3 anos, este centro ofereceu cursos ou palestras dirigidas aos servidores para 

lidar com os riscos psicossociais e os seus efeitos na segurança do trabalho? 

(   ) Sim          (   ) Não 
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ANEXO C - SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AOS PROGRAMAS 

DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS 

 

Questionário C – Satisfação dos servidores em relação aos Programas de saúde e 

segurança no trabalho. 

 

 O questionário a seguir faz parte do mestrado profissionalizante do Programa de Pós 

graduação em Gestão de Processos Institucionais e tem como objetivo analisar a Satisfação dos 

servidores do campus central da UFRN, nos programas de saúde e segurança no trabalho desta 

Instituição, voltados para a saúde e segurança no trabalho. Procure ficar à vontade e ao 

responder, seja sincero. Não é preciso se identificar. Obrigada. 

 

Cargo ________________________________Função___________________________ 

Centro:________________________ Departamento:___________________________ 

Unidade de Lotação: _____________________________________________________ 

 

1. PERFIL DO SERVIDOR: 

SEXO: 

(   ) Masculino    (    ) Feminino 

ESCOLARIDADE:  

(   ) Ensino Elementar   (    ) Ensino Médio  (     ) Ensino Superior  (    ) Especialização  

(   )Mestrado   (   )  Doutorado 

TEMPO DE SERVIÇO: 

(   ) Até 03 anos     (    ) Acima de 03 anos    (    ) Acima de 10anos (   ) Acima de 30 anos 

 

2. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO 

2.1. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

2.1.1. Como você classifica os equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e (EPC's), 

disponibilizado pela UFRN? 
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(   ) Muito satisfatório      (     ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.1.2. Sobre a comissão Gestora Permanente Interna de acidentes de trabalho, como você 

considera a atuação desta no seu centro ou departamento?  

(   ) Muito satisfatório      (     ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.1.3. Como você avalia os treinamentos sobre segurança e saúde do trabalho oferecido pela 

UFRN, como forma de conscientização dos servidores? 

(   ) Muito satisfatório      (     ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.1.4. Como você avalia o sistema de proteção contra incêndios do seu centro ou departamento? 

(   ) Muito satisfatório      (     ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

Deseja fazer algum comentário sobre as questões anteriormente mencionadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.2. PREVENÇÂO DE ACIDENTES 

2.2.1. Como você avalia os programas de prevenção de acidentes implantados pela UFRN? 

(   ) Muito satisfatório      (   ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.2.2. Como você avalia as orientações dadas, quanto ao uso correto dos EPIs e EPCs? 

(   ) Muito satisfatório      (   ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.2.3. Como você avalia as medidas de contenção de acidentes implantadas pela UFRN, quando 

identificadas condições inseguras no ambiente de trabalho? 

(   ) Muito satisfatório      (   ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

 

2.3. SAÚDE OCUPACIONAL 

2.3.1. O programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO visa, através da 
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realização de exames periódicos monitorar a saúde do trabalhador. Desta forma sobre o PCMSO 

na UFRN pode-se dizer: 

(   ) Muito satisfatório      (    ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.3.2. Quanto aos exames periódicos realizados pela UFRN, você considera: 

(   ) Muito satisfatório      (    ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito Insatisfatório 

 

2.4. AMBIENTE DO TRABALHO 

2.4.1. Como você avalia as condições de segurança em seu ambiente de trabalho? 

(   ) Muito satisfatório      (    ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.4.2.Como você considera a iluminação do seu ambiente de trabalho para a realização de suas 

atividades? 

(   ) Muito satisfatório      (    ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.4.3. Como você avalia a temperatura do seu ambiente de trabalho?  

(   ) Muito satisfatório      (    ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.4.4.Quanto aos ruídos externos, internos e de equipamentos, há algum prejuízo para a 

realização das atividades executadas no seu trabalho ou para a sua saúde? 

(   ) Muito satisfatório      (    ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.4.5.Como você avaliaria a existência de um programa de ginástica laboral no seu setor? 

(   ) Muito satisfatório      (    ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 

2.4.6. Para você, a Instituição pensa no bem-estar dos servidores e faz uso de instalações 

ergonomicamente corretas? 

(   ) Muito satisfatório      (   ) Satisfatório    (    )Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório   

(   ) Muito insatisfatório 
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Deseja fazer algum comentário sobre as questões anteriormente mencionadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO D - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS E 

OCUPACIONAIS NO TRABALHO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS 

 

Questionário D – Avaliação da Percepção de riscos psicossociais e ocupacionais no 

trabalho 

 

O questionário a seguir faz parte do mestrado profissionalizante do Programa de Pós-graduação 

em Gestão de Processos Institucionais e tem como objetivo analisar a percepção dos servidores, 

acerca dos riscos psicossociais e ocupacionais no seu ambiente de trabalho. Procure ficar à 

vontade e ao responder, seja sincero. Não é preciso se identificar. Obrigada. 

 

Cargo _______________________________Função___________________________ 

Centro: ________________________ Departamento: ___________________________ 

 

PERCEPÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS SIM NÃO 

1.Considera seu trabalho como de risco para sua saúde física?   

2.Considera seu trabalho como de risco para seu bem-estar psíquico?   

3.No fim de um dia de trabalho, sente-se esgotado?    

4.Sente que, de modo geral, não consegue assumir tudo que lhe é exigido?    

5.Seu trabalho lhe traz desafios?    

6.Considera seu trabalho acelerado?    

7.Em algum momento, se percebeu desatento?    

8.Considera que suas relações com seus colegas de trabalho são 

satisfatórias? 

  

9.Considera que sua relação com sua chefia de trabalho é satisfatória?    

10.Sofreu algum tipo de assédio moral com a sua chefia ou colegas?   
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11.A divisão de funções e tarefas lhe parece justa e equilibrada?   

   

PERCEPÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS SIM NÃO 

1. Você considera seu comportamento seguro no trabalho?   

2. Conhece as normas de condutas de biossegurança?   

3. Faz uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e de Equipamento 

de Proteção coletiva (EPC) completo? 

  

4. Sofreu algum tipo de acidente de trabalho nos últimos dois anos?   

5. Sabe quais os procedimentos a tomar para evitar acidentes de trabalho?   

6. Sabe a quem comunicar em caso de acidente no seu trabalho?   

7. Marque os riscos presentes em seu ambiente de trabalho SIM NÃO 

Químico   

Físico   

Biológico   

Ergonômico   

De acidentes   

Psicossociais   

 

8. Seu trabalho teve algum impacto negativo sobre sua saúde nos últimos meses? 

Sim (   )     Não (   ) 

Em caso afirmativo, quais queixas de saúde estão claramente relacionadas ao seu trabalho 

devido ao seu: 

(   ) Setor/sala 

(   ) Turno de trabalho na Instituição  

(   ) Turno de trabalho no seu setor 

 

9. Que outros fatores relacionadas a riscos ou a sua satisfação no seu ambiente de trabalho 

produz impacto à sua saúde e bem-estar? 

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO E - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO EM BIOSSEGURANÇA E UTILIZAÇÃO 

DE BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

Questionário E – Avaliação da percepção em biossegurança e utilização de boas práticas 

de laboratório. 

 

O questionário a seguir tem como objetivo analisar a percepção dos servidores desta 

Instituição, acerca dos fatores de risco no seu ambiente de trabalho, e a adoção por parte dos 

servidores e do sistema de gestão das práticas de biossegurança. Procure ficar à vontade e ao 

responder, seja sincero. Não é preciso se identificar. 

 OBS: O questionário em estudo foi aplicado ao centro considerado como área de risco 

(Centro de Biociência).  

 

PERCEPÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA SIM % NÃO % NÃO SEI % 

1. Você participou de curso de capacitação ou já assistiu 

palestras sobre biossegurança desenvolvida por esta 

instituição? 

   

2.Utiliza os EPIs e EPCs durante os procedimentos 

realizados no seu setor de trabalho? 

   

3.Existe um manual de Biossegurança no seu setor de 

trabalho? 

   

4.Você reconhece os perigos oferecidos pelos produtos 

químicos, físicos ou biológicos utilizados no seu 

ambiente de trabalho? 

   

5. Existe comitê de biossegurança no seu centro de 

lotação? 

   

6. A sua unidade de trabalho possui mapeamento de 

riscos ambientais? 
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7. Existe monitoramento de imunização dos servidores 

realizado periodicamente? 

   

8. Na sua unidade as mulheres são advertidas das 

consequências de se trabalhar com organismos 

contagiosos e substâncias cancerígenas e teratogênicas e 

que precisam ser afastadas destes ambientes durante a 

gestação? 

   

9. No seu Departamento as mulheres continuam 

trabalhando em setores de risco durante a amamentação? 

   

10. A instituição possui ambulatório de urgência para 

atendimento ao servidor? 

   

11. Os servidores são identificados e acompanhados pelo 

serviço de engenharia de segurança e medicina do 

trabalho (SESMT)? 

   

12. São observados hábitos de não fumar, beber ou se 

alimentar nos laboratórios? 

   

13.Existem hábitos de abrir portas e atender celular 

usando luvas? 

   

14. Existe registro de acidentes dentro das áreas de risco?    

15. O material de primeiros socorros encontra-se em 

local visível e de livre acesso? 

   

16. No seu departamento existem refeitórios separados 

do seu ambiente de trabalho? 

   

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI) E COLETIVO (EPC) 

   

1. Encontra-se disponível nos laboratórios os EPIs e 

EPCs de acordo com as normas de biossegurança? 

   

2. Os laboratórios possuem capela de exaustão para 

manipulação de produtos químicos? 
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3. Os laboratórios possuem cabine de segurança 

biológica (capela de fluxo Laminar horizontal ou 

vertical)? 

   

4. Os laboratórios possuem chuveiros de emergência 

com lava olho? 

   

5. Os extintores contra incêndio estão adequados para as 

atividades desenvolvidas no laboratório? 

   

6. Os laboratórios apresentam equipamentos contra 

incêndio como hidrante? 

   

7. Os EPIs são vistoriados periodicamente?    

8. A Instituição realiza controle e fiscalização do uso dos 

EPIs? 

   

9. Existe treinamento contra incêndio no seu setor de 

trabalho? 

   

RISCOS BIOLÓGICOS    

1. Você conhece a diferença entre riscos biológicos dos 

“Grupos 1, 2, 3, 4”? 

   

2. Você sabe identificar em quais dos grupos de risco 

biológico se encontra seu material de pesquisa? 

   

3.No laboratório de pesquisa existe classificação de 

acordo com os níveis de segurança biológica (1, 2,3,4)? 

   

4. Você reconhece os agentes infectantes presentes nas 

amostras que manipula? 

   

5. Você considera que trabalha em condições de 

biossegurança? 

   

6. Existe uma política de treinamento e educação 

continuada preestabelecida para qualificação e 

segurança da equipe? 

   

7. A cabine de segurança biológica é vistoriada    
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periodicamente? 

8. As cabines de segurança biológica são desinfetadas 

imediatamente após o uso? 

   

9. O seu ambiente de trabalho é limpo diariamente?    

RISCOS QUÍMICOS     

1. Existe treinamento contra acidentes ou 

derramamentos de substâncias químicas usados nos 

laboratórios? 

   

2. Os reagentes são armazenados conforme a sua 

compatibilidade química? 

   

3. Ao manipular substâncias corrosivas e que possui 

efeito teratogênico e carcinogênico faz uso de (EPIs) 

adequados? 

   

4. A manipulação com líquidos inflamáveis e voláteis 

sempre são realizadas em capelas de exaustão? 

   

5. Você conhece a classificação das substâncias químicas 

para sua manipulação? 

   

6. As capelas de exaustão são vistoriadas 

periodicamente? 

   

7. Existem baldes de areia ou solução absorvente de 

produtos químicos dentro do ambiente de trabalho? 

   

RISCOS FÍSICOS SIM % NÃO % NÃO SEI % 

1. Ao utilizar equipamentos de radiação ultravioleta, 

eletroforese, infravermelho, os profissionais fazem uso 

de protetor de face? 

   

2. No laboratório há programa de controle para 

exposição de radioatividade? 

   

3. Existe sinalização compatível nas áreas de 

manipulação de agentes radioativos ou infectantes? 
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4. Existem tomadas elétricas para todos os 

equipamentos? 

   

5. Existem cabos elétricos dos equipamentos 

atravessando a área de trabalho? 

   

6. As saídas de emergência estão em condições de livre 

acesso? 

   

7. Os laboratórios possuem sistema de renovação 

constante de ar e de eliminação de gases e vapores 

perigosos? 

   

8. As áreas de laboratório estão adequadamente 

sinalizadas com símbolos de identificação de riscos 

ambientais? 

   

9. Existem barreiras de controle e contenção nas áreas de 

maior risco permitindo acesso somente as pessoas 

autorizadas? 

   

RISCOS ERGONÔMICOS SIM % NÃO % NÃO SEI % 

1. O ambiente de trabalho está adequadamente projetado 

e dimensionado de modo a oferecer condições 

confortáveis e seguras de trabalho? 

   

2. As áreas de trabalho de maior risco (manuseio de 

produtos químicos e biológicos) são separadas das áreas 

de menor risco (área administrativa)? 

   

3. Existe carrinho para o transporte de material    

4. O mobiliário está em altura adequada para o 

desempenho das funções? 

   

5. Existem atividades repetitivas e monótonas no 

ambiente de trabalho? 

   

6. As pias para lavagem de material apresentam 

profundidades adequadas? 
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Manuseio, controle e descarte de resíduos, Químicos 

e Biológicos. 

SIM % NÃO % NÃO SEI % 

1. A Instituição possui um programa de gerenciamento 

de resíduos sólidos da saúde?  

   

2. A Instituição possui um programa de gerenciamento 

de descarte de produtos químicos? 

   

3. No laboratório existe expurgo?    

4. As agulhas e seringas são descartadas em recipientes 

adequados? 

   

5. É realizada desinfecção periódica em seu ambiente de 

trabalho? 

   

6. Os microrganismos, esporos e bactérias são destruídos 

por processo de esterilização antes de serem 

descartados? 

   

RISCOS DE ACIDENTES SIM % NÃO % NÃO SEI % 

1. Existe um programa preventivo e corretivo para 

conserto de equipamentos? 

   

2. Existem saídas de emergência em caso de incêndio?    

3. A Instituição possui treinamentos periódicos de 

prevenção aos princípios de incêndio? 

   

4. Existe capacitação periódica para biossegurança no 

seu ambiente de trabalho? 

   

 

Você gostaria de dar sugestões para minimizar os riscos presentes no seu ambiente de trabalho? 
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ANEXO F – ANÁLISE DE ACIDENTE 

 

 

        Fonte: COPS (2015). 
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ANEXO G – PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE ATIVIDADES DE CAMPOS 

 

 

  Fonte: COPS (2015). 
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ANEXO H – INPEÇÃO DE SEGURANÇA 

 

 

          Fonte: COPS (2015). 
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ANEXO I – LAUDO PERICIAL 

 

 

Fonte: COPS (2015). 
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ANEXO J - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Gestão de Biossegurança em área 

de risco: um estudo de caso no campus central da UFRN”, que estou desenvolvendo como parte 

dos requisitos para a obtenção de meu título de mestre em gestão de processos institucionais, 

sob orientação da professora Dra. Denise Pereira Rego, do Programa de Pós-graduação em 

Gestão de Processos Institucionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Esta pesquisa pretende, avaliar a Gestão de Biossegurança no campus central da UFRN, 

de modo a identificar os possíveis riscos ocupacionais e promover a melhoria da qualidade de 

vida no trabalho. 

O presente estudo visa identificar os principais riscos ocupacionais (riscos biológico, 

químico, ergonômico, psicossociais e de acidentes) a que são expostos os servidores técnicos 

de nível médio e superior da UFRN, analisando a percepção destes em relação as suas condições 

de trabalho e a gestão de biossegurança, de forma a promover ações voltadas para a prevenção, 

o monitoramento, o controle de risco e a otimização da gestão, com o propósito de melhorar a 

qualidade de vida no trabalho e contribuir para a segurança e a saúde do trabalhador, de modo 

a promover  a prevenção de doenças ocupacionais e psicossociais. 

Caso decida a aceitar o convite durante a sua participação nesta pesquisa, você deverá 

permitir a observação do seu setor de trabalho, deverá responder a um questionário ou participar 

de uma breve entrevista sobre aspectos cotidianos do seu trabalho. Você não será obrigado a 

responder todas as questões ficando à vontade se não o quiser fazer. 

Você não é obrigado a participar da pesquisa, mas mesmo aceitando você poderá a 

qualquer momento desistir e retirar seu consentimento, saiba que sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Instituição (UFRN).  

Os riscos com sua participação serão mínimos caso ocorra algum constrangimento em 

relação a alguma questão, como foi dito acima você não será obrigado a responder, além do que 
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o sigilo e a confidencialidade de suas informações serão garantidos e você não será identificado 

de nenhuma forma.  

Os benefícios obtidos a partir de sua participação, servirão para a formulação de 

sugestões e recomendações que possam contribuir para um melhor funcionamento da 

instituição.  

Os materiais utilizados como formulários ficarão de posse do pesquisador principal. 

Você receberá uma cópia deste termo em que consta o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou a qualquer 

momento.  

Se você tiver algum gasto devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite e ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Em qualquer 

momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para o pesquisador responsável. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Prof.ª Denise Pereira Rego, no endereço eletrônico (e-mail 

denise_rego@yahoo.com.br) ou pelo telefone (84 32153590). 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar voluntariamente 

da pesquisa intitulada (Gestão de Biossegurança em área de risco: um estudo de caso no campus 

central da UFRN”), e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Natal, ___, de ______________ de ______. 

 

Assinatura do participante da pesquisa___________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo (Gestão de Biossegurança em área de risco: um 

estudo de caso no campus central da UFRN), declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____, ______________, _____. 

 

Assinatura do pesquisador 

responsável______________________________________________ 

 

Orientador: Prof.ª Drª. Denise Pereira Rego. Email denise-rego@yahoo.com.br 

Endereço: Departamento de Psicologia- CCHLA/UFRN- sala 609. Contato (84) 3215 3590. 

Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-RN. CEP: 59078-970. 
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ANEXO L – PARECER 
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ANEXO M - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E 

VÍDEOS) 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

Eu, _____________________________________, AUTORIZO a Prof.ª Drª Denise Pereira 

rego, coordenador (a) da pesquisa intitulada, Gestão de Biossegurança em área de Risco: um 

estudo de caso no campus central da UFRN a fixar, armazenar e exibir a imagem do meu local 

de trabalho por meio de foto com o fim específico de inseri-la nas informações que serão 

geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso da imagem do meu local de trabalho 

para os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra 

forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Denise Pereira Rego, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em meio eletrônico (computador), sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após 

esse período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal, _____ de ___________________ de _______. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM 

O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 

 


