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Memorando nº 02/2017/CISSP-IQ 
Goiânia, 22 de maio de 2017. 

 
 

De: Prof. Dra. Patrícia Pommé Confessori Sartoratto 
Presidente da CISSP-IQ 
 
PARA: Eng. Sérgio Luis dos Reis  
 Equipe de Saúde e Segurança do Trabalho – SIASS/UFG 
 

 

Prezado Sr., 

 

 venho solicitar a aquisição de equipamentos de proteção individual e 

coletiva para os servidores do Instituto de Química (técnicos administrativos, 

técnicos de laboratório e docentes), conforme a lista que se encontra anexada a 

este memorando que foi elaborada pela CISSP-IQ. Esclareço que os tipos de EPIs 

foram selecionados conforme as atividades laborais típicas dos servidores do 

Instituto de Química e o quantitativo de cada EPI foi estimado de acordo com o 

número de servidores do IQ (técnicos administrativos, técnicos de laboratório e 

docentes efetivos, docentes temporários). O quantitativo de cada EPC foi estimado 

a partir do número de laboratórios de ensino e pesquisa existentes nos prédios do 

IQ.   

   

  Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para os 

esclarecimentos que forem necessários.  

 

       Atenciosamente, 

 

 
 
 
                                 Patrícia Pommé Confessori Sartoratto 

Presidente da CISSP-IQ 
IQ-UFG 
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Lista de EPI’s solicitado ao SIASS em abril/2017 pela CISSP-IQ 

 
Item Descrição Tamanho Unidade Quantidade 

1 Óculos de segurança em lentes de policarbonato, resistente a 

impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos, 

com proteção lateral, tratamento anti-risco,  antiembaçante e 

com proteção contra raios ultravioletas. 

Único UNID 85 (func) 

2(?) Óculos de segurança ampla visão, constituídos de armação 

confeccionada em uma única peça de PVC transparente, com 

sistema de ventilação indiretamente composto de quatorze 

fendas na parte superior e doze fendas na parte inferior, visor 

de policarbonato incolor, com tratamento de anti-risco e em-

baçante, com tirante elástico preto para ajustar à face. 

Único UNID 45 (lab) 

3 Protetor facial de segurança, constituído de coroa e carneira 

de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste sim-

ples e visor de material plástico – Policarbonato incolor, com 

cerca de 260mm de largura e 200mm de altura, o visor é preso 

à coroa por meio de encaixe. 

Único UNID 45 (lab) 

4 Respirador purificador de ar com peça semifacial filtrante 

tipo PFF-1, para proteção das vias respiratórias contra poei-

ras, névoas (AEROSSÓIS MECANICAMENTE GERA-

DOS); constituído por uma concha interna de sustentação, 

composta de não-tecido moldado em fibras sintéticas por um 

processo sem resina, ter um meio filtrante composto por mi-

cro fibras tratadas eletroestaticamente.  

Único UNID 85(x2) 

(func) 

5 Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, no tama-

nho médio, possuindo seu corpo moldado em silicone, o res-

pirador possui duas aberturas laterais nas quais se encaixam, 

internamente, um suporte em material plástico rígido, no qual 

são conectadas duas válvulas de inalação, dotadas de encaixe 

tipo baioneta, nas quais são fixados os filtros. 

Único UNID 45 (lab) 

6 Cartuchos que se adaptam ao Respirador purificador de ar, 

citado no item 07, combinado com filtro mecânico para pro-

teção contra poeiras e/ou névoas (P1) e contra fumos (P2) e 

filtros químicos indicado contra vapores orgânicos e gases 

ácidos, incluindo:  Formaldeído, Ácido Clorídrico, Bórico, 

Fênico e outros. 

Único UNID 180 

(2 p/lab) 

7 Luva confeccionada em borracha nitrílica, possui resistência 

mecânica a rasgos, perfurações e abrasão e resistente a pro-

duto químico, com 33cm de comprimento e 0,45mm de espes-

sura, com interior flocado, protege toda a região do ante-

braço, palma antiderrapante, na cor verde.  

P PARES 

(lab) 

10 

M PARES 

(lab) 

50 

G PARES 

(lab) 

30 

8 Luva confeccionada em borracha natural – látex e neoprene, 

para proteção química, com reforço extra, espessura de 

0,70mm, palma antiderrapante e flocada, possui flexibilidade 

e resistência a abrasão e rasgos, na cor azul e amarelo.  

P PARES 10 

M PARES 50 

G PARES 30 

9 P PARES 10 
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Luva tricotada em dois fio de algodão, com pigmentos de 

PVC. Possui um acabamento corrugado antiderrapante na 

palma, dedos e dorso, que permite um manuseio seguro de 

objetos molhados. 

M PARES 50 

G PARES 30 

10 Calçado de segurança tipo bota impermeável, confeccionada 

em PVC, preta, cano longo. 

Único PARES 2 

 

 

Item Descrição Tamanho Unidade Quantidade 

11 Caixa para descarte de material perfurocortantes, de 13 litros.  Único CX 50(2) (lab) 

12 Luva confeccionada em borracha nitrílica, microtexturizada, 

sensiflex, descartável, na cor azul, sem revestimento interno, 

interior liso, sem uso de talco.  

P CX (100 

UNID) 

10 

M CX (100 

UNID) 

50 

G CX (100 

UNID) 

30 

M UNID 50 

G UNID 20 

13 Caixa de primeiros socorros contendo: esparadrapo, com-

pressas de gaze estéril comum, bandagem, compressas lim-

pas, sabão líquido, frasco de água oxigenada, frasco de soro 

fisiológico, frasco de álcool, cotonetes, garrote e termômetro. 

  13 (lab) 

14 Descanso ergonômico para os pés Único UIND 14 
 

Solicitantes Quantidade 

Professores 57 

Técnico Laboratório 21 

Técnico Administrativo 13 

Pos-Doc 5 

Monitores 20 

Laboratorios Pesquisa 32 

Laboratorio de Graduação 12 

LAMES 1 

NUPEC 1 

Almoxarifado 1 

 

 

 

 


