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Medidas Corretivas
Meadas Córretivas Durante o manuseio dos agentes químicos deverão ser utilizados os seguintes EPls:

1 . Calçado de segurança impermeável, com resistência química, com propriedades

fomtol rse fbr o caso);
Durante o manuseiodos agentes biológicos deverão ser utilizados os seguintes

Calçado de segurança impermeável, com propriedades antiderrapantes; Luvas para
proteção contra agentes químicos de .PVC; Luvas çle látex.para trabalho com fluídos e
vísceras; Jaleco de algodão ou material sintético; Ocultes d: segurança com proteção
lateral; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial ; Roupa/macacão para
saneamento impermeável;

Os EPTs deverão obrigatoriamente ser limpos e mantidos em condições adequadas
de uso. Inspecionar periodicamente, realizar manutenções e/ou substituições de
equipamentos danificados;

Os servidores deverão ser treinados quanto à utilização, exigência e conservação dos
EPls; - Instalação e manutenção dos seguintes Equipamentos de Protgção.Coletiva -
EPCs: 1 . Lava'Olhos de emergência; 2'Chuveiro de emergência; 3. Capela Química.
O manuseio dos agentes químicos deverá ser feito, prioritariamente, em capela
química;

Todas as atividades administrativas, em que não haja necessidade de exposição aos
agentes insalubres, deverão ser realizadas em ambiente.separado ao do setor; - Os
produtos químicos (embalagem inclusive) após sua utilização deverão ser descartados
em confomiidade çom as recomendações do fabricante e de acordo com as normas
ambientais da UFSC;
- As medidas corretivas/ recomendações aqui apresentadas estão relacionadas aos
agentes insalubres de acordo com NRI 5. Isto não significa que não.possa haver riscos
de outra natureza. Caso soam identi6lcados outros riscos, a DSST deverá ser
comu

Pls

Resultado

Existe expor!ç4Q a fatores de ri$çQZ
A exposição aos riscos, bem como a habitualidade foram üimladas conforme
declaração anexa assinada pelo servidor, sua chefia imediata e pela direção da
unidade.
Compete ao gestor de Unidade Administrativa: Ac.adêmica, ou de,Orgãos
Suplementar;s verificar a exposição e habitualidade ao(s) fator(es) de .risco(s)
:«Õ-,«.-®

Sim

Observação

A çxpo$jçãQ é hdeüizávç!!
Adicionais relacionados aos fisgas
incluídos

Sim

INSALUBRIDADE - MEDIO

arcelo Fontane1la Webster
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE/ UNIDADE SIASS-UFSC

CAMPUS UNiVERSTTÃRia REITOR Jogo DAViD FERREIRO UMA - 'TRINDADE
CEP: 88.040-900 - FLORIANÕPOLIS - SC

TELEFONE: (048) 3721-6061
E-MAIL: dsst@contato.tifsc.br

OECURAÇÃO
PARA FINS DE EMISSÃO DE IAUDO !NDIVIDUAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

Unidade: Centro de Ciências Biológicas
Departamento: Ciências Fisiológicas

Setor/laboratório: Laboratório de Neurociências e Comportamento - LANEC

Função Gratificada ou Cargo de Direção: Subcoordenador do PPG Neurociêncías/CCB. 'o
coordenador Prof. Adair Roberto Soarem dos Santos solicitou saída do cargo e, segunda regimento, irei assumir a
coordenãcão até Q fíügl do mandato {12/2019), mas ainda não tem portaria, visto ser situação recente.
Nome: Eduardo Luiz Gasnhar Moreira : l SIAPE: 2258049

Cargo: Professor Adjunta 1. Jornada de trabalho: 40h DE
Este campo deve ser preenchido:

í- Descrição básica das atividades por local de trabalho informando o$ riscos envolvidas:
Manipulação de an;mais como ratos e camundongos ÍímFmêsJ em contado direto com
sangue, fezes, afina e vibceras, além da descarte dos resíduos dos mesmos.

./

2 Declaro para os devidos $ns de concessão de adiciona! de insalubridade que realizo atividades
com exposição habitual, por tempo igual à metade da minha jornada de t:rabalho mensal aos
riscos biológicos, no seguinte ambiente f.abarafóíio de Neurociências e Comportamento
LANEC, canfarme PAAD 2019.02 au 20 horas semanais:

PAAD 20í9.02: Heras semanais: 20h
Local de exercício (Local l Código e nome da disciplina/prática
insalubredetalhado ; l ou outras atividades em local
conforme laudo atualizado) l insalubre

\

Hajas semanais
(conforme
PAAD/horas
semanaisl:

2hLaboratório de Neurociências e

Comportamento
Pesquisa: Avaliação das alterações
metabólicas e comportamentais induzidas
pela admi:nistração crónica de frutose em
camundongos: possNel efeito
(neura)protetor do enriquecimento
ambiental

Laboratório de Neurociências e
Comportamento

Pesquisa: Avaliação das atividades
anslolítica, anticanvulsivaüte,
neuropfotetora e hipolipidêmica de
imidazopiridina contendo selênio em
modelos animais.

Pesquisa: Avaliação dos efeitos da
hipercolêsterolemia em camundongas
fêmeas: análise comportamental e
neuroquímlca.

íh

Laboratório de Neurociências e
Comportamento

8h



Laboratório de Neurociências e
Comportamento

Avaliação dos possíveis efeitos protetares
do fármaco hipogticemiantê metfofmina
sobre as alterações metabólicas,
comportamentais e neuroquimicas
induzidos por dieta rica em gordura em
camundongos.
Pesquisa: Investigação da participação da
via do mevalanata na formação, evocação
e reconsolidação de uma memória
aversiva contextual.
Impacto da exposição ao malathian sobre
a homeostase glicêmica durante a

gestação e seus desfechos metabólicos no
pós-+erp? em ratasr
Orientações de Mestrado em Laboratório:
alunos de PPG Neurociências/Fisiologia:
lzalene Corrêa, Lulas garbosa e Safa
Draga. *Constam 4h no PÂAD. ma$ aqui
colocado só orientações ern l.aboratófio
Orientações de Doutorada em
Laboratório: alunos do PPG Neuroçiênciâs
Eslen Deiaoogare, Wellinghton Barras e
Adriano Machado. *Constam 5h no PAAD,
mas aqui colocado só orientações em
Laboratório.

Ih

Laboratório de Neurociências e
Comportamento

2h

Laboratório de Neuraciências e
Comportamento

2h

Laboratório de Neurocíências e
Compartamentõ

2h

Laboratório de Neurociências e
Comportamento

2h

OBS: Este formulário, deverá ser preenchido, assinado e encaminhado a DSST/DAS/SEGESP

Data: 25/09/2019.

v;*J*::$1g:P*:':,Assinatura do servidor:

Assinatura da chefia amei

Assinatura e carimbo do


