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DOCUMENTO DE INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA CIÊNCIA DO
SERVIDOR

TÍTULO: LEVANTAMENTO DOS AGENTES QUÍMICOS
UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DO ICB PARA MEDIÇÃO POR
EMPRESA ESPECIALIZADA

1) OBJETIVO
Este documento tem como objetivo informar os servidores do Instituto de Ciências
Biológicas, sobre a instrução de trabalho que será realizado e inclui o levantamento e a
medição dos agentes químicos da referida unidade, conforme Cronograma de Avaliação
Quantitativa para fins de Adicional Ocupacional do Instituto de Ciências Biológicas –
ICB/UFG (ANEXO I).
O levantamento dos agentes químicos será realizado por meio do Formulário de
Levantamento de Agentes Químicos para Identificação do Grupo Homogêneo de
Exposição – GHE (ANEXO II) mediante as informações sobre os produtos químicos
manuseados por cada servidor durante sua jornada de trabalho.
2) RESPONSÁVEIS
O servidor assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas nos formulários
e declara estar ciente das penalidades cabíveis, nos casos de informação de declaração
falsa (previstas no art. 229 do Código Penal Brasileiro, combinado com o art. 121,
Capítulo IV da Lei nº 8112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990).
3) LEGISLAÇÃO APLICADA
- Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), anexo nº 11 e 12 - Somente os agentes químicos
listados no Anexo nº 11 da NR 15 e as poeiras minerais listadas no Anexo nº 12,
apresentam limites de tolerância. Portanto a caracterização da insalubridade referente aos
produtos químicos dos anexos em questão deve ser realizada através de avaliação
quantitativa por metodologia específica para cada agente;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

- NR 15, Anexo 13. Os produtos químicos que constam no anexo 13 serão avaliados de
forma qualitativa, pois não possuem limite de tolerância.
- Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989 - Regulamenta a concessão dos
Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade.
- Art. 69 da lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

4) DESENVOLVIMENTO
- Preenchimento do formulário referente aos Grupos Homogêneos de Exposição (GHE):
O servidor deverá preencher individualmente o formulário referente aos Grupos
Homogêneos de Exposição realizando a identificação de produtos químicos manuseados
durante sua jornada laboral em cada local/laboratório até o dia 28/03/2018;
Caso o produto químico manuseado não conste na lista, o servidor deverá informá-lo no
final da planilha, no espaço destinado a esta finalidade;
Após o preenchimento do formulário o servidor deverá entregá-lo à chefia imediata e está
ao diretor da unidade, que encaminhará por sua vez ao gestor do SIASS. O prazo final
para encaminhamento ao SIASS será 28/03/2018.

5) Considerações importantes:
a) faz-se necessário conhecer o tempo gasto no manuseio de cada substância para
determinar a viabilidade de uma coleta e análise, pois há um tempo mínimo de coleta para
que se obtenha material suficiente na amostra para um resultado válido;
b) faz-se necessário o preenchimento de todos os campos do formulário de GHE
atentando para a identificação da via de exposição, a forma da substância inalada, o tempo
de exposição ao produto químico, o momento em que ocorre a exposição ao referido
produto e o objetivo com relação ao uso da substância.
Ressaltamos que este procedimento se encontra em conformidade com a exigência legal
do Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989 no que diz respeito a elaboração de laudo
técnico individual do servidor solicitante pela primeira inspeção.
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Art. 69 da lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – “ Haverá permanente controle da
atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou
perigosos”.
6) Anexos (acesso via https://siass.ufg.br/ no menu “formulários siass” ou link direto
abaixo):
1. Cronograma de Avaliação Quantitativa para fins de Adicional Ocupacional;
a. https://siass.ufg.br/up/415/o/Cronograma_de_Avalia%C3%A7%C3%A3
o_Quantitativa_para_fins_de_Adicional_Ocupacional.pdf?1521052037
2. Formulário de Levantamento de Agentes Químicos para Identificação do
Grupo Homogêneo de Exposição – GHE.
a. https://siass.ufg.br/up/415/o/Formul%C3%A1rio_de_Levantamento_de_
Agentes_Qu%C3%ADmicos_para_Identifica%C3%A7%C3%A3o_do_
Grupo_Homog%C3%AAneo_de_Exposi%C3%A7%C3%A3o_%E2%80
%93_GHE_1_.pdf
Declaro que, tenho ciência de toda a instrução de trabalho a ser realizado, da minha responsabilidade no
cumprimento dos prazos do cronograma (Anexo I) e preenchimento de todas as informações do formulário do
GHE (Anexo II).
Local / Data / Assinatura do servidor (por extenso):

