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Resumo
A construção do Mapa de Risco dos laboratórios de pesquisa da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) foi definida como meta principal da CIPA Setorial da unidade, na
gestão 2010-2011, pois além do requisito legal, a NR-5, e da demanda da UNICAMP
desde 2001, a existência de um grande número de laboratórios cria uma situação
preocupante, sobre o aspecto de riscos ocupacionais. Foram disponibilizados, on-line
(no ambiente da Intranet da FCM) e impressos, Instruções de Preenchimento e o
Formulário, para que os trabalhadores pudessem proceder ao preenchimento do
questionário de levantamento de riscos no ambiente de trabalho. Uma vez identificados
os riscos, foram desenhados os mapas dos locais. Todos os laboratórios tiveram a planta
física elaborada pelo Setor de Projetos da FCM, no software AutoCAD. A FCM é uma
instituição de ensino e pesquisa, e possui cadastrado junto à Câmara de Pesquisa e
demais departamentos 101 laboratórios, sendo que apenas 55% (n=56) destes possuem
funcionários fixos, atuando na área como responsáveis e colaboradores. Destes
laboratórios com funcionários fixos, 77% colaboraram no processo do mapa de risco,
enviando os questionários. Os riscos mais prevalentes apontados pelos trabalhadores
foram os riscos físicos (74%), seguidos pelos riscos biológicos (70%), ergonômicos
(58%) e os riscos químicos e mecânicos (53%). Concluímos que o Mapa de Risco é um
instrumento de conscientização dos riscos e pode ser utilizado como um referencial de
partida para todo um processo de melhoria nos ambientes de trabalho e nos
equipamentos de segurança.
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